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Ändringsförslag 99
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av det avtal som antogs vid 
UNFCCC:s 21:a partskonferens (COP21) 
i Paris den 12 december 2015 
(Parisavtalet),

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 100
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Beaktandeled 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av FN:s Agenda 2030 för 
hållbar utveckling och målen för hållbar 
utveckling,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att de oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 101
Klaus Buchner
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för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Beaktandeled 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av meddelandet från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén: Den europeiska gröna 
given (COM(2019)0640),

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att de oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 102
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Beaktandeled 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av en ram för 
att uppnå klimatneutralitet och om 
ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/1999 
(europeisk klimatlag),

Or. en

Ändringsförslag 103
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
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Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Mot bakgrund av att det absolut 
måste vidtas ambitiösa åtgärder mot 
klimatförändringarna och 
miljöutmaningarna så vi kan begränsa 
den globala uppvärmningen till 1,5 °C 
och undvika massiv förlust av biologisk 
mångfald antog kommissionen sitt 
meddelande om den europeiska gröna 
given där man utfäste sig att omvandla 
unionen till ett sundare och mera 
hållbart, rättvist och välmående samhälle 
med nettonollutsläpp av växthusgaser. I 
förslaget om europeisk klimatlag 
(COM(2020)0080) inlemmas i 
lagstiftningen den europeiska gröna 
givens mål om att Europas ekonomi och 
samhälle ska bli klimatneutrala. Detta 
innebär att man uppnår nettonollutsläpp 
på unionsnivå genom att minska 
växthusgasutsläppen och skydda den 
naturliga miljön. Denna omställning 
kommer att kunna göras endast med hjälp 
av stimulans till forskning och 
innovation, varav framgår att man måste 
stärka de gynnsamma villkoren för 
Europas kunskapsbas och dess kapacitet 
för forskning och innovation och 
investera mera i dem, framför allt i teknik 
och innovationer som är gröna och 
klimatvänliga.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att de oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 104
Lina Gálvez Muñoz
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för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), verka för att utveckla de 
innovationsekosystem som hanterar 
globala utmaningar. Det bör i första hand 
syfta till att bidra till att utveckla unionens 
och medlemsstaternas innovationsförmåga 
av högsta kvalitet. För att uppnå detta mål 
bör EIT underlätta och främja bildande av 
nätverk och samarbete och skapa synergier 
mellan olika innovationsgrupper i Europa.

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), verka för att utveckla de 
innovationsekosystem som hanterar 
globala och samhälleliga utmaningar. Det 
bör i första hand syfta till att bidra till att 
utveckla unionens och medlemsstaternas 
innovationsförmåga av högsta kvalitet. För 
att uppnå detta mål bör EIT underlätta och 
främja bildande av nätverk och samarbete 
och skapa synergier mellan olika 
innovationsgrupper i Europa, så att en bred 
geografisk täckning säkerställs, med syftet 
att överbrygga de regionala skillnaderna, 
också inom medlemsstaterna, och stävja 
innovationsklyftan.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 105
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), verka för att utveckla de 
innovationsekosystem som hanterar 
globala utmaningar. Det bör i första hand 
syfta till att bidra till att utveckla unionens 

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), verka för att utveckla de 
innovationsekosystem som hanterar 
globala utmaningar, också i form av att 
oväntade kriser påverkar 
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och medlemsstaternas innovationsförmåga 
av högsta kvalitet. För att uppnå detta mål 
bör EIT underlätta och främja bildande av 
nätverk och samarbete och skapa synergier 
mellan olika innovationsgrupper i Europa.

innovationstriangeln. Det bör i första hand 
syfta till att bidra till att utveckla unionens 
och medlemsstaternas innovationsförmåga 
av högsta kvalitet. För att uppnå detta mål 
bör EIT underlätta och främja bildande av 
nätverk och samarbete och skapa synergier 
mellan olika innovationsgrupper i Europa, 
varvid spetskompetensen bör kvarstå som 
främsta kriterium.

Or. en

Ändringsförslag 106
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), verka för att utveckla de 
innovationsekosystem som hanterar 
globala utmaningar. Det bör i första hand 
syfta till att bidra till att utveckla unionens 
och medlemsstaternas innovationsförmåga 
av högsta kvalitet. För att uppnå detta mål 
bör EIT underlätta och främja bildande av 
nätverk och samarbete och skapa synergier 
mellan olika innovationsgrupper i Europa.

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), verka för att utveckla de 
innovationsekosystem som hanterar 
globala samhällsutmaningar, framför allt 
målen för hållbar utveckling och 
minskningen av växthusgasutsläppen, i 
linje med Parisavtalet, till nettonollutsläpp 
senast 2040. Det bör i första hand syfta till 
att bidra till att utveckla unionens och 
medlemsstaternas innovationsförmåga av 
högsta kvalitet. För att uppnå detta mål bör 
EIT underlätta och främja bildande av 
nätverk och samarbete och skapa synergier 
mellan olika innovationsgrupper i Europa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 107
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick 
Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), verka för att utveckla de 
innovationsekosystem som hanterar 
globala utmaningar. Det bör i första hand 
syfta till att bidra till att utveckla unionens 
och medlemsstaternas innovationsförmåga 
av högsta kvalitet. För att uppnå detta mål 
bör EIT underlätta och främja bildande av 
nätverk och samarbete och skapa synergier 
mellan olika innovationsgrupper i Europa.

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), verka för att utveckla de 
innovationsekosystem som hanterar 
globala utmaningar. Det bör i första hand 
syfta till att bidra till att utveckla unionens 
och medlemsstaternas talanger, 
företagarkapacitet och 
innovationsförmåga och förbättra 
unionens ställning inom det globala 
innovationslandskapet. För att uppnå detta 
mål bör EIT underlätta och främja bildande 
av nätverk och samarbete och skapa 
synergier mellan olika innovationsgrupper 
i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 108
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den instabila situationen till följd 
av spridningen av Covid-19 fick en väldig 
påverkan på ekonomin och därför måste 
man ta reda på vilka utmaningar detta 
kan leda till för universitet, forskare, 
företag och andra intressenter för att slå 
vakt om kunskapstriangeln och på nytt 
bygga upp tilliten och förtroendet mellan 
alla aktörer. Under de här 
omständigheterna måste EIT ta fram ett 
tvåårigt krisprogram där prioriteringar 
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kommer att utformas för att bemöta de 
respektive behoven hos varje KI-grupp 
när det gäller att övervinna krisen med 
Covid-19 och att anpassa sig till vad som 
ska komma efter krisen.

Or. en

Ändringsförslag 109
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) EIT:s strategiska 
prioriteringsområden och finansiella 
behov under en sjuårsperiod  som 
omfattar motsvarande fleråriga budgetram 
, bör fastställas i ett strategiskt 
innovationsprogram (SIP).  SIP:s roll bör 
vara att säkerställa anpassningen till 
unionens ramprogram för stöd till 
forskning och innovation och att främja 
synergier med andra relevanta 
unionsprogram inom den fleråriga 
budgetramen, samt med andra av unionens 
initiativ, regler och instrument, särskilt 
dem som stöder utbildning och regional 
utveckling.  Med tanke på SIP:s betydelse 
för   unionens  innovationspolitik och den 
åtföljande politiska betydelsen av dess 
socioekonomiska inverkan på   unionen  
bör SIP antas av Europaparlamentet och 
rådet på grundval av ett 
kommissionsförslag som   bygger på ett 
bidrag från EIT .

(5) EIT:s långsiktiga strategi, mål och 
finansiella behov för perioden 2020-2027 
som omfattar nästa fleråriga budgetram, 
bör fastställas i ett strategiskt 
innovationsprogram (SIP). I SIP bör man 
slå fast EIT:s viktigaste åtgärder, 
målinriktade resultat, förväntade 
socioekonomiska inverkan, också dess 
inverkan på arbetet med att minska 
växthusgasutsläppen till nettonollutsläpp 
senast 2040 och uppnå FN:s mål för 
hållbar utveckling. SIP:s roll bör vara att 
säkerställa anpassningen till unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
och att främja synergier med andra 
relevanta unionsprogram inom den 
fleråriga budgetramen, samt med andra av 
unionens initiativ, regler, åtaganden och 
instrument, särskilt dem som stöder 
utbildning och regional utveckling. Med 
tanke på SIP:s betydelse för unionens 
innovationspolitik och den åtföljande 
politiska betydelsen av dess 
socioekonomiska och socioekologiska 
inverkan på unionen bör SIP antas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av ett kommissionsförslag som bygger på 
ett bidrag från EIT.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 110
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) EIT:s strategiska 
prioriteringsområden och finansiella behov 
under en sjuårsperiod  som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram , bör 
fastställas i ett strategiskt 
innovationsprogram (SIP).  SIP:s roll bör 
vara att säkerställa anpassningen till 
unionens ramprogram för stöd till 
forskning och innovation och att främja 
synergier med andra relevanta 
unionsprogram inom den fleråriga 
budgetramen, samt med andra av unionens 
initiativ, regler och instrument, särskilt 
dem som stöder utbildning och regional 
utveckling.  Med tanke på SIP:s betydelse 
för   unionens  innovationspolitik och den 
åtföljande politiska betydelsen av dess 
socioekonomiska inverkan på   unionen  
bör SIP antas av Europaparlamentet och 
rådet på grundval av ett 
kommissionsförslag som   bygger på ett 
bidrag från EIT .

(5) EIT:s strategiska 
prioriteringsområden och finansiella behov 
under en sjuårsperiod som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram, bör 
fastställas i ett strategiskt 
innovationsprogram (SIP), varvid de första 
två åren bör ägnas åt krisprogrammet för 
att bemöta krisen med Covid-19. SIP:s roll 
bör vara att säkerställa anpassningen till 
Horisont Europa, alltså strategiska planer 
för forskning och innovation och att främja 
synergier med andra relevanta 
unionsprogram inom den fleråriga 
budgetramen, samt med andra av unionens 
initiativ, regler och instrument, särskilt 
dem som stöder utbildning och regional 
utveckling. Med tanke på SIP:s betydelse 
för unionens innovationspolitik och den 
åtföljande politiska betydelsen av dess 
socioekonomiska inverkan på unionen bör 
SIP antas av Europaparlamentet och rådet 
på grundval av ett kommissionsförslag 
som bygger på ett bidrag från EIT.

Or. en

Ändringsförslag 111
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) EIT:s strategiska 
prioriteringsområden och finansiella behov 
under en sjuårsperiod  som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram , bör 
fastställas i ett strategiskt 
innovationsprogram (SIP).  SIP:s roll bör 
vara att säkerställa anpassningen till 
unionens ramprogram för stöd till 
forskning och innovation och att främja 
synergier med andra relevanta 
unionsprogram inom den fleråriga 
budgetramen, samt med andra av unionens 
initiativ, regler och instrument, särskilt 
dem som stöder utbildning och regional 
utveckling.  Med tanke på SIP:s betydelse 
för   unionens  innovationspolitik och den 
åtföljande politiska betydelsen av dess 
socioekonomiska inverkan på   unionen  
bör SIP antas av Europaparlamentet och 
rådet på grundval av ett 
kommissionsförslag som   bygger på ett 
bidrag från EIT .

(5) EIT:s strategiska 
prioriteringsområden och finansiella behov 
under en sjuårsperiod som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram , bör 
fastställas i ett strategiskt 
innovationsprogram (SIP). SIP:s roll bör 
vara att säkerställa anpassningen till 
Horisont Europa, som är unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
och att främja synergier med andra 
relevanta unionsprogram inom den 
fleråriga budgetramen, samt med andra av 
unionens initiativ, regler och instrument, 
särskilt dem som stöder utbildning och 
regional utveckling Med tanke på SIP:s 
betydelse för unionens innovationspolitik 
och den åtföljande politiska betydelsen av 
dess socioekonomiska inverkan på unionen 
bör SIP antas av Europaparlamentet och 
rådet på grundval av ett 
kommissionsförslag som bygger på ett 
bidrag från EIT.

Or. en

Motivering

Förordningen om EIT bör inte vara tidsneutral och EIT bör anknytas till Horisont Europa.

Ändringsförslag 112
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) EIT:s strategiska 
prioriteringsområden och finansiella behov 

(5) EIT:s strategiska 
prioriteringsområden och finansiella behov 
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under en sjuårsperiod  som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram , bör 
fastställas i ett strategiskt 
innovationsprogram (SIP).  SIP:s roll bör 
vara att säkerställa anpassningen till 
unionens ramprogram för stöd till 
forskning och innovation och att främja 
synergier med andra relevanta 
unionsprogram inom den fleråriga 
budgetramen, samt med andra av unionens 
initiativ, regler och instrument, särskilt 
dem som stöder utbildning och regional 
utveckling.  Med tanke på SIP:s betydelse 
för   unionens  innovationspolitik och den 
åtföljande politiska betydelsen av dess 
socioekonomiska inverkan på   unionen  
bör SIP antas av Europaparlamentet och 
rådet på grundval av ett 
kommissionsförslag som   bygger på ett 
bidrag från EIT .

under en sjuårsperiod som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram , bör 
fastställas i ett strategiskt 
innovationsprogram (SIP). SIP:s roll bör 
vara att säkerställa anpassningen till 
Horisont Europa – ramprogrammet för 
forskning och innovation (nedan kallat 
Horisont Europa) och att främja synergier 
med andra relevanta unionsprogram inom 
den fleråriga budgetramen, samt med andra 
av unionens initiativ, regler och instrument, 
särskilt dem som stöder utbildning och 
regional utveckling. Med tanke på SIP:s 
betydelse för unionens innovationspolitik 
och den åtföljande politiska betydelsen av 
dess socioekonomiska inverkan bör SIP 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av ett kommissionsförslag som 
bygger på ett bidrag från EIT.

Or. en

Ändringsförslag 113
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Krisen till följd av att Covid-19 
bröt ut har avsevärt stört 
medlemsstaternas hälsoväsen och 
näringsliv vilket lett till störningar i 
samhället. Detta kommer att kräva 
samverkan mellan EU:s alla institutioner, 
organ och byråer och EIT bör bidra till de 
innovationsinsatser som behövs för ett 
samordnat svar på krisen och som bidrag 
till återhämtningsplanen för Europa och 
således till att våra samhällen och 
ekonomier återhämtar sig på lång sikt, 
varvid utgångspunkterna bör bestå i den 
europeiska gröna given och i 
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motståndskraft. Dessutom bör EIT och 
dess KI-grupper göra mer för att stödja 
och öka motståndskraften hos 
mikroföretag, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag samt studerande, 
forskare, företagare och anställda och 
hålla sitt dynamiska 
innovationsekosystem vid liv.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 114
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Krisen till följd av att Covid-19 
bröt ut har avsevärt stört 
medlemsstaternas hälsoväsen och 
näringsliv vilket lett till störningar i 
samhället. Detta kommer att kräva 
samverkan mellan EU:s alla institutioner, 
organ och byråer och EIT bör bidra till de 
innovationsinsatser som behövs för ett 
samordnat svar på krisen. Dessutom bör 
EIT och dess KI-grupper göra mer för att 
stödja och öka motståndskraften hos 
mikroföretag, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag samt studerande, 
forskare, företagare och anställda.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 115
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Den forskning som pågår om hur 
man ska åtgärda konsekvenserna av 
krisen med Covid-19 bör påskyndas. EIT 
bör arbeta för att öka forskningens 
effekter och bidra till att utveckla de 
produkter och innovativa tjänster som 
forskningen gett upphov till samt 
säkerställa att de når ut till så många 
människor som möjligt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 116
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) EIT:s styrelse och KI-grupperna 
bör anta flexibilitetsåtgärder och åtgärder 
som behövs för lämpligt stöd till sina 
ekosystem, utgående från 
kunskapstriangeln, och vid behov utforma 
tillfälliga stödåtgärder för sina partner 
och bidragstagare och rentav utanför sina 
samhällen. De bör förse sina partner, 
bidragstagare och studerande med 
redskap och instrument så att de kan 
anpassa sig till mera decentraliserade 
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arbetsmetoder på distans, samt till 
minskat resande, ökad osäkerhet och 
fortsatt social distansering.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 117
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I enlighet med unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
bör  EIT:s verksamhet  avse strategiska 
långsiktiga utmaningar som EU står inför 
när det gäller innovation, särskilt på 
ämnesövergripande och/eller 
tvärvetenskapliga områden, inbegripet de 
som redan identifierats på europeisk nivå. 
EIT bör i det sammanhanget främja en 
återkommande dialog med det civila 
samhället.

(6) I enlighet med Horisont Europa 
bör EIT:s verksamhet avse strategiska 
långsiktiga utmaningar som EU står inför 
när det gäller innovation, särskilt på 
ämnesövergripande och/eller 
tvärvetenskapliga områden, och innefatta 
bland annat utveckling av icke-tekniska 
lösningar, organisatoriska upplägg, nya 
företagsmodeller, systeminnovationer och 
innovationer inom den offentliga sektorn, 
såsom ett nödvändigt komplement till 
teknikfokuserade verksamheter. EIT bör i 
det sammanhanget främja en 
återkommande dialog med det civila 
samhället, bland annat med forsknings- 
och innovationscentrum, små och 
medelstora företag, högre utbildning samt 
industri.

Or. en

Motivering

Förordningen om EIT bör inte vara tidsneutral och EIT bör anknytas till Horisont Europa 
(detta bör gälla i hela förordningen). Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har 
med den inre logiken i texten att göra eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra 
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tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 118
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I enlighet med unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
bör  EIT:s verksamhet  avse strategiska 
långsiktiga utmaningar som EU står inför 
när det gäller innovation, särskilt på 
ämnesövergripande och/eller 
tvärvetenskapliga områden, inbegripet de 
som redan identifierats på europeisk nivå. 
EIT bör i det sammanhanget främja en 
återkommande dialog med det civila 
samhället.

(6) I enlighet med Horisont Europa 
bör EIT:s verksamhet avse strategiska 
långsiktiga utmaningar som EU står inför 
när det gäller innovation, särskilt på 
ämnesövergripande och/eller 
tvärvetenskapliga områden, inbegripet de 
som redan identifierats på europeisk nivå. 
EIT bör i det sammanhanget främja en 
återkommande dialog med det civila 
samhället, bland annat forsknings- och 
innovationscentrum, små och medelstora 
företag, högre utbildningsanstalter samt 
industri.

Or. en

Ändringsförslag 119
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I enlighet med unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
bör  EIT:s verksamhet  avse strategiska 
långsiktiga utmaningar som EU står inför 
när det gäller innovation, särskilt på 
ämnesövergripande och/eller 
tvärvetenskapliga områden, inbegripet de 
som redan identifierats på europeisk nivå. 

(6) I enlighet med Horisont Europa 
bör EIT:s verksamhet avse strategiska 
långsiktiga utmaningar som EU står inför 
när det gäller innovation, särskilt på 
ämnesövergripande och/eller 
tvärvetenskapliga områden, inbegripet de 
som redan identifierats på europeisk nivå. 
EIT bör i det sammanhanget främja en 
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EIT bör i det sammanhanget främja en 
återkommande dialog med det civila 
samhället.

återkommande dialog med det civila 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 120
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) EIT bör prioritera överföring av sin 
högre utbildnings-, forsknings- och 
innovationsverksamhet till näringslivet 
och deras kommersiella tillämpningar samt 
stöd till skapandet av nya företag, 
avknoppningsföretag och små och 
medelstora företag.

(7) EIT bör prioritera överföring av sin 
högre utbildnings-, forsknings-, 
innovations- och företagarverksamhet till 
näringslivet och deras kommersiella 
tillämpningar samt stöd till skapandet av 
uppstartsföretag, avknoppningsföretag och 
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 121
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) EIT bör eftersträva ett djupare 
samarbete med små och medelstora 
företag för att säkerställa deras aktiva 
deltagande i KI-gruppernas verksamhet. 
Offentliga företag och lokala myndigheter 
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samt ideella organisationer bör dessutom 
delta i KI-grupperna på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 122
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Eftersom sociala företag är mycket 
innovativa på grund av de varor eller 
tjänster de tillhandahåller, samt till följd 
av sin organisationsmodell eller sina 
produktionsmetoder, bör främjandet av 
socialt företagande ingå i EIT:s och KI-
gruppernas verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 123
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) EIT bör främst verka genom (8) EIT bör främst verka genom 
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kvalitetsdrivna  och  autonoma  storskaliga 
europeiska  partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i form av hållbara och 
långsiktiga självförsörjande strategiska nät 
i innovationsprocessen. Partnerskapen bör 
väljas ut av EIT:s styrelse på grundval av 
ett kvalitetsbaserat urvalsförfarande som 
präglas av insyn  , i enlighet med 
kriterierna i unionens ramprogram för 
forskning och innovation för urval av 
europeiska partnerskap,  och utses till  KI-
grupper.

kvalitetsdrivna och autonoma storskaliga 
europeiska institutionaliserade partnerskap 
mellan högre utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i form av hållbara och 
långsiktiga självförsörjande strategiska nät 
i innovationsprocessen. Partnerskapen bör 
sträva efter att bli finansiellt hållbara 
genom att uppbåda medel från andra 
offentliga och privata källor och att locka 
till sig och få med så många nya partner 
av olika slag som möjligt, varjämte de bör 
väljas ut av EIT:s styrelse på grundval av 
ett kvalitetsbaserat urvalsförfarande som 
präglas av insyn , i enlighet med kriterierna 
i Horisont Europa för urval av europeiska 
partnerskap, och utses till KI-grupper.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 124
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) EIT bör främst verka genom 
kvalitetsdrivna  och  autonoma  storskaliga 
europeiska  partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i form av hållbara och 
långsiktiga självförsörjande strategiska nät 
i innovationsprocessen. Partnerskapen bör 
väljas ut av EIT:s styrelse på grundval av 
ett kvalitetsbaserat urvalsförfarande som 
präglas av insyn  , i enlighet med 
kriterierna i unionens ramprogram för 

(8) EIT bör främst verka genom 
kvalitetsdrivna och autonoma storskaliga 
europeiska partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i form av hållbara och 
långsiktiga självförsörjande strategiska nät 
i innovationsprocessen. Partnerskapen bör 
sträva efter att bli finansiellt hållbara och 
att locka till sig och få med så många nya 
partner av olika slag som möjligt. De bör 
väljas ut av EIT:s styrelse på grundval av 
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forskning och innovation för urval av 
europeiska partnerskap,  och utses till  KI-
grupper.

ett kvalitetsbaserat urvalsförfarande som 
präglas av insyn , i enlighet dels med 
kriterierna i unionens ramprogram för 
forskning och innovation för urval av 
europeiska partnerskap, dels med denna 
förordning, och utses till KI-grupper.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 125
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) EIT bör främst verka genom 
kvalitetsdrivna  och  autonoma  storskaliga 
europeiska  partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i form av hållbara och 
långsiktiga självförsörjande strategiska nät 
i innovationsprocessen. Partnerskapen bör 
väljas ut av EIT:s styrelse på grundval av 
ett kvalitetsbaserat urvalsförfarande som 
präglas av insyn  , i enlighet med 
kriterierna i unionens ramprogram för 
forskning och innovation för urval av 
europeiska partnerskap,  och utses till  KI-
grupper.

(8) EIT bör främst verka genom 
kvalitetsdrivna och autonoma storskaliga 
europeiska partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i form av hållbara och 
långsiktiga självförsörjande strategiska nät 
i innovationsprocessen. De bör väljas ut av 
EIT:s styrelse på grundval av ett 
kvalitetsbaserat urvalsförfarande som 
präglas av insyn, i enlighet med kriterierna 
i Horisont Europa för urval av europeiska 
partnerskap, och utses till KI-grupper.

Or. en

Ändringsförslag 126
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö
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Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att bidra till hanteringen av 
nya och framväxande globala 
samhällsutmaningar bör EIT köra i gång 
nya prioriterade KI-grupper endast efter 
att ha bedömt om de står i konsekvens 
med målen för hållbar utveckling och 
målet om klimatneutralitet samt om de 
har relevans för Horisont Europas 
politiska prioriteringar, om de 
kompletterar och skapar synergier med 
andra EU-program, samt vilket mervärde 
de tillför. Detta bör hanteras genom EIT-
modellen. När nya KI-grupper väljs ut 
och körs i gång bör utgångspunkten för 
detta bestå i öppna, transparenta och 
konkurrensutsatta förfaranden och 
hänsyn bör tas till den strategiska 
planeringen för Horisont Europa, 
halvtidsöversynen av EIT och KI-
grupperna och den budget som EIT fått 
sig tilldelad för respektive budgetperiod. 
Vid inrättandet av KI-grupper och driften 
av dem bör EIT beakta att behoven av 
finansering inte är lika hos alla KI-
grupper, eftersom vissa är mer 
kapitalintensiva än andra.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 127
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en KI-
grupp, för att göra undantag från reglerna 
för deltagande och spridning i unionens 
ramprogram för forskning och 
innovation. Det är också möjligt att det 
behövs särskilda regler för äganderätt, 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning för 
KI-gruppernas värdeadderande 
verksamhet.

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en KI-
grupp. I de här villkoren får det 
undantagsvis göras avsteg från 
Horisont Europas regler för deltagande 
och spridning. Det är också möjligt att det 
behövs undantag från dessa särskilda 
regler för äganderätt, nyttjanderätt, 
utnyttjande och spridning för KI-
gruppernas värdeadderande verksamhet, 
men undantagen bör förutsätta att det 
finns delegerade akter med krav på att de 
får beviljas endast om det är absolut 
nödvändigt och vederbörligen motiverat. 
Man bör överväga att de nödvändiga 
undantag som redan finns ska få finnas 
kvar, om detta ställer sig möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 128
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en KI-
grupp, för att göra undantag från reglerna 
för deltagande och spridning i unionens 
ramprogram för forskning och 
innovation. Det är också möjligt att det 
behövs särskilda regler för äganderätt, 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning för 
KI-gruppernas värdeadderande 
verksamhet.

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en KI-
grupp. I de här villkoren får det 
undantagsvis göras avsteg från Horisont 
Europas regler för deltagande och 
spridning. Det är också möjligt att det 
behövs särskilda regler för äganderätt, 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning för 
KI-gruppernas värdeadderande 
verksamhet.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 129
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en KI-
grupp, för att göra undantag från reglerna 
för deltagande och spridning i unionens 
ramprogram för forskning och 
innovation. Det är också möjligt att det 
behövs särskilda regler för äganderätt, 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning för 
KI-gruppernas värdeadderande 
verksamhet.

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en KI-
grupp, för att göra undantag från reglerna 
för deltagande och spridning i Horisont 
Europa. Det är också möjligt att det 
behövs särskilda regler för äganderätt, 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning för 
KI-gruppernas värdeadderande 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 130
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en KI-
grupp, för att göra undantag från reglerna 
för deltagande och spridning i unionens 
ramprogram för forskning och 
innovation. Det är också möjligt att det 
behövs särskilda regler för äganderätt, 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning för 

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en KI-
grupp. I de här villkoren får det göras 
avsteg från Horisont Europas regler för 
deltagande och spridning. Likaså behövs 
det undantag från dessa särskilda regler 
för äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande 
och spridning för KI-gruppernas 
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KI-gruppernas värdeadderande 
verksamhet.

värdeadderande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 131
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Styrelsen bör också styra institutets 
verksamhet och  samordna övervakning, 
utvärdering och rapportering av   KI-
gruppernas verksamhet  i enlighet med 
bestämmelserna i unionens ramprogram för 
forskning och innovation  . Styrelsens 
sammansättning bör vara sådan att en 
lämplig balans skapas mellan erfarenheter 
från näringsliv och högre utbildning 
och/eller forskning, samt från 
innovationssektorn.

(10) Styrelsen bör också styra institutets 
verksamhet och samordna övervakning, 
utvärdering och rapportering av KI-
gruppernas verksamhet i enlighet med 
bestämmelserna i unionens ramprogram för 
forskning och innovation . Styrelsens 
sammansättning bör vara sådan att en 
lämplig balans skapas mellan erfarenheter 
från näringsliv och högre utbildning 
och/eller forskning, samt från 
innovationssektorn. Styrelsen bör ha 
spetskompetens som ledstjärna och även 
säkerställa geografisk balans och en jämn 
könsfördelning i sin sammansättning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 132
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Styrelsen bör också styra institutets 
verksamhet och  samordna övervakning, 
utvärdering och rapportering av   KI-
gruppernas verksamhet  i enlighet med 
bestämmelserna i unionens ramprogram för 
forskning och innovation  . Styrelsens 
sammansättning bör vara sådan att en 
lämplig balans skapas mellan erfarenheter 
från näringsliv och högre utbildning 
och/eller forskning, samt från 
innovationssektorn.

(10) Styrelsen bör också styra institutets 
verksamhet och samordna övervakning, 
utvärdering och rapportering av KI-
gruppernas verksamhet i enlighet med 
bestämmelserna i unionens ramprogram för 
forskning och innovation . Styrelsens 
sammansättning bör vara sådan att en 
lämplig balans skapas mellan erfarenheter 
från näringsliv och högre utbildning 
och/eller forskning, samt från 
innovationssektorn. Styrelsen bör även 
säkerställa geografisk balans och en jämn 
könsfördelning i sin sammansättning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 133
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Styrelsen bör också styra institutets 
verksamhet och  samordna övervakning, 
utvärdering och rapportering av   KI-
gruppernas verksamhet  i enlighet med 
bestämmelserna i unionens ramprogram 
för forskning och innovation  . Styrelsens 
sammansättning bör vara sådan att en 
lämplig balans skapas mellan erfarenheter 
från näringsliv och högre utbildning 
och/eller forskning, samt från 
innovationssektorn.

(10) Styrelsen bör också styra institutets 
verksamhet och samordna rapporteringen, 
övervakningen och KI-gruppernas 
verksamhet i enlighet med bestämmelserna 
i Horisont Europa. Styrelsen bör också ge 
EIT råd om hur KI-gruppernas 
administrativa börda kan minskas. 
Styrelsens sammansättning bör vara sådan 
att en lämplig balans skapas mellan 
erfarenheter från näringsliv och högre 
utbildning och/eller forskning, samt från 
innovationssektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Styrelsen bör också styra institutets 
verksamhet och  samordna övervakning, 
utvärdering och rapportering av   KI-
gruppernas verksamhet  i enlighet med 
bestämmelserna i unionens ramprogram 
för forskning och innovation  . Styrelsens 
sammansättning bör vara sådan att en 
lämplig balans skapas mellan erfarenheter 
från näringsliv och högre utbildning 
och/eller forskning, samt från 
innovationssektorn.

(10) Styrelsen bör också styra institutets 
verksamhet och samordna övervakning, 
utvärdering och rapportering av KI-
gruppernas verksamhet i enlighet med 
bestämmelserna i Horisont Europa. 
Styrelsens sammansättning bör vara sådan 
att en lämplig balans skapas mellan 
erfarenheter från näringsliv och högre 
utbildning och/eller forskning, samt från 
innovationssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 135
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att bidra till den europeiska 
ekonomins konkurrenskraft och 
innovationsförmåga och stärka dess 
internationella attraktionskraft bör EIT och 
KI-grupperna kunna locka till sig 
partnerorganisationer, forskare och 
studerande från hela världen, bland annat 
genom att främja deras rörlighet, och 
samarbeta med organisationer i 
tredjeländer.

(11) För att bidra till den europeiska 
ekonomins konkurrenskraft, 
innovationsförmåga och företagarförmåga 
samt stärka dess internationella 
attraktionskraft bör EIT och KI-grupperna 
kunna locka till sig partnerorganisationer, 
forskare och studerande från hela världen, 
bland annat genom att främja deras 
rörlighet, och samarbeta med 
organisationer i tredjeländer, och samtidigt 
säkerställa en jämn könsfördelning.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 136
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förbindelserna mellan EIT och KI-
grupperna bör regleras genom   ramavtal 
om partnerskap och bidragsavtal  som 
innehåller bestämmelser om KI-gruppernas 
rättigheter och skyldigheter, säkerställer 
adekvat samordning och beskriver hur KI-
gruppernas verksamhet och resultat ska 
övervakas och utvärderas.  Ramavtalet om 
partnerskap bör säkerställa kontinuiteten 
för EIT:s ekonomiska bidrag till KI-
grupperna efter respektive fleråriga 
budgetram. Genom undantag från 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 
2018/104612(budgetförordningen) bör EIT 
kunna upprätta ett sådant ramavtal om 
partnerskap för en inledande period på sju 
år, och sedan förlänga det med högst sju 
år.

(12) Förbindelserna mellan EIT och KI-
grupperna bör regleras genom ramavtal om 
partnerskap och bidragsavtal som 
innehåller bestämmelser om KI-gruppernas 
rättigheter och skyldigheter, säkerställer 
adekvat samordning och beskriver hur KI-
gruppernas verksamhet och resultat ska 
övervakas och utvärderas. Ramavtalet om 
partnerskap bör säkerställa kontinuiteten 
för EIT:s ekonomiska bidrag till KI-
grupperna efter respektive fleråriga 
budgetram. Genom undantag från 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 2018/104612 
(budgetförordningen) bör EIT kunna 
upprätta ett sådant ramavtal om 
partnerskap för en inledande period på sju 
år, förutsatt att EIT tillstyrkt detta vid en 
halvtidsutvärdering senast vid utgången 
av det fjärde året av denna period, varvid 
hänsyn ska tas bland annat till hur KI-
gruppen uppnått sina fastställda mål och 
milstolpar, vilken inverkan den haft, vilka 
framsteg den gjort med att uppnå 
finansiell hållbarhet och hur den bidragit 
till klimatneutralitet och målen för 
hållbar utveckling. Om en slutlig 
utvärdering före utgången av den 
inledande sjuårsperioden resulterar i ett 
tillstyrkande får EIT förlänga ramavtalet 
om partnerskap med högst sju år. Om det 
inledande sjuåriga avtalet förlängs ska 
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beslutsfattandet om detta förutsätta en 
ytterligare halvtidsöversyn av KI-gruppen 
utgående från samma kriterier och 
metoder.

_________________ _________________
12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 
1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 
1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt 
om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1).

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) 
nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 
nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU 
samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 137
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Förbindelserna mellan EIT och KI-
grupperna bör regleras genom   ramavtal 
om partnerskap och bidragsavtal  som 
innehåller bestämmelser om KI-gruppernas 
rättigheter och skyldigheter, säkerställer 
adekvat samordning och beskriver hur KI-
gruppernas verksamhet och resultat ska 
övervakas och utvärderas.  Ramavtalet om 
partnerskap bör säkerställa kontinuiteten 
för EIT:s ekonomiska bidrag till KI-
grupperna efter respektive fleråriga 
budgetram. Genom undantag från 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 
2018/104612(budgetförordningen) bör EIT 
kunna upprätta ett sådant ramavtal om 

(12) Förbindelserna mellan EIT och KI-
grupperna bör regleras genom ramavtal om 
partnerskap och bidragsavtal som 
innehåller bestämmelser om KI-gruppernas 
rättigheter och skyldigheter, säkerställer 
adekvat samordning och beskriver hur KI-
gruppernas verksamhet och resultat ska 
övervakas och utvärderas. Ramavtalet om 
partnerskap bör säkerställa kontinuiteten 
för EIT:s ekonomiska bidrag till KI-
grupperna efter respektive fleråriga 
budgetram. Genom undantag från 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 2018/104612 
(budgetförordningen) bör EIT kunna 
upprätta ett sådant ramavtal om 
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partnerskap för en inledande period på sju 
år, och sedan förlänga det med högst sju år.

partnerskap för en inledande period på sju 
år, och sedan förlänga det med högst sju år. 
Förlängningen kommer att utvärderas av 
EIT senast under fjärde året av den första 
perioden, varvid man kommer att se efter 
om KI-gruppen lyckats uppnå sina mål 
och milstolpar. Om bedömningen utfaller 
positivt bör EIT kunna förlänga 
ramavtalet om partnerskap med 
ytterligare högst sju år.

_________________ _________________
12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 
1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 
1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt 
om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1).

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 
1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 
1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt 
om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 
30.7.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 138
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Beroende på resultatet av en 
slutlig översyn före utgången av det 14:e 
året av ramavtalet om partnerskap får 
EIT ingå ett samarbetsavtal med en KI-
grupp, för att samarbetet med KI-gruppen 
ska kunna fortsätta också efter att 
ramavtalet om partnerskap löpt ut, eller, i 
väl motiverade undantagsfall, besluta att 
förlänga partnerskapsavtalet med KI-
gruppen En sådan förlängning av 
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ramavtalet för partnerskap bör ha 
tillstyrkts vid en ingående utvärdering av 
KI-gruppernas effektivitet, utförd av 
oberoende externa experter, och 
förutsätta att KI-grupperna fått tillräcklig 
inverkan och i tillräcklig grad blivit 
finansiellt hållbara. Förlängningen bör i 
fråga om tid, budget och räckvidd 
inskränka sig till de av KI-gruppens 
verksamheter som än så länge inte kan bli 
finansiellt hållbara, men kvarstår som 
utslagsgivande för att KI-gruppen ska 
kunna bemöta brådskande 
samhällsutmaningar genom att utföra 
sina uppgifter och verksamheter och 
omsätta sin kapacitet i handling.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 139
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det finns ett behov av att stödja den 
högre utbildning som är en integrerande 
del av en heltäckande innovationsstrategi 
som ofta lyser med sin frånvaro.  
Ramavtalen om partnerskap eller 
bidragsavtalen   mellan EIT och KI-
grupperna bör innehålla en bestämmelse 
om att de utbildningsbevis som utfärdas 
av KI-grupperna bör utfärdas av de 
deltagande högre utbildningsanstalterna 
som också bör uppmuntras att också 
beteckna dem som EIT-utbildningsbevis.  
Dessutom bör EIT stärka och vidga 
omfattningen av EIT-märkta examina och 

(13) Det finns ett behov av att stödja den 
högre utbildning som är en integrerande 
del av en heltäckande innovationsstrategi 
som ofta lyser med sin frånvaro. EIT bör 
dock frångå sina särskilda EIT-märkta 
utbildningsprogram och koncentrera sig 
på utbildning inom kunskapstriangeln.
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diplom för att gör dem mer erkända 
utanför EIT-gruppen.  EIT bör genom sin 
verksamhet och sitt arbete bidra till att 
främja rörligheten  för studerande, 
forskare och personal  . Alla  
verksamheter bör bedrivas utan att det 
påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG13.

_________________
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT 
L 255, 30.9.2005, s. 22). Direktivet senast 
ändrat genom kommissionens förordning 
(EG) nr 1430/2007 (EUT L 320, 
6.12.2007, s. 3).

Or. en

Motivering

All verksamhet som bedrivs av KI-grupper måste bygga på en integrering av alla de tre 
inslagen i kunskapstriangeln, alltså utbildning, innovation och företagsgrundande, eftersom 
detta är det effektivaste sättet att göra framsteg med EIT:s och KI-gruppernas mål, tagna som 
helhet. Att bedriva verksamheter som hör hemma endast i utbildningssammanhang, för att 
därmed förbättra utbildningen inom Europa, det är inte en uppgift för EIT och dess KI-
grupper.

Ändringsförslag 140
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det finns ett behov av att stödja den 
högre utbildning som är en integrerande 
del av en heltäckande innovationsstrategi 
som ofta lyser med sin frånvaro.  
Ramavtalen om partnerskap eller 
bidragsavtalen   mellan EIT och KI-
grupperna bör innehålla en bestämmelse 

(13) Det finns ett behov av att stödja den 
högre utbildning som är en integrerande 
del av en heltäckande innovationsstrategi 
som ofta lyser med sin frånvaro. 
Ramavtalen om partnerskap eller 
bidragsavtalen mellan EIT och KI-
grupperna bör innehålla en bestämmelse 
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om att de utbildningsbevis som utfärdas av 
KI-grupperna bör utfärdas av de deltagande 
högre utbildningsanstalterna som också bör 
uppmuntras att också beteckna dem som 
EIT-utbildningsbevis.  Dessutom bör EIT 
stärka och vidga omfattningen av EIT-
märkta examina och diplom för att gör dem 
mer erkända utanför EIT-gruppen.  EIT bör 
genom sin verksamhet och sitt arbete bidra 
till att främja rörligheten  för studerande, 
forskare och personal  . Alla  verksamheter 
bör bedrivas utan att det påverkar 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/36/EG13.

om att de utbildningsbevis som utfärdas av 
KI-grupperna bör utfärdas av de deltagande 
högre utbildningsanstalterna som också bör 
uppmuntras att också beteckna dem som 
EIT-utbildningsbevis. Dessutom bör EIT 
stärka och vidga omfattningen av EIT-
märkta examina och diplom till att också 
omfatta verksamhet inom program för 
livslångt lärande, yrkesutbildning, 
färdighetsutbildning, omskolning och 
kompetenshöjning för att gör dem mer 
erkända utanför EIT-gruppen. EIT bör 
genom sin verksamhet och sitt arbete bidra 
till att främja rörligheten för studerande, 
forskare och personal . Alla verksamheter 
bör bedrivas utan att det påverkar 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/36/EG13.

_________________ _________________
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT 
L 255, 30.9.2005, s. 22). Direktivet senast 
ändrat genom kommissionens förordning 
(EG) nr 1430/2007 (EUT L 320, 
6.12.2007, s. 3).

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer, EUT L 
255, 30.9.2005, s.  22. Direktivet senast 
ändrat genom kommissionens förordning 
(EG) nr 1430/2007 (EUT L 320, 
6.12.2007, s. 3).

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 141
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det finns ett behov av att stödja den 
högre utbildning som är en integrerande 
del av en heltäckande innovationsstrategi 

(13) Det finns ett behov av att stödja den 
högre utbildning som är en integrerande 
del av en heltäckande innovationsstrategi 
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som ofta lyser med sin frånvaro.  
Ramavtalen om partnerskap eller 
bidragsavtalen   mellan EIT och KI-
grupperna bör innehålla en bestämmelse 
om att de utbildningsbevis som utfärdas av 
KI-grupperna bör utfärdas av de deltagande 
högre utbildningsanstalterna som också 
bör uppmuntras att också beteckna dem 
som EIT-utbildningsbevis.  Dessutom bör 
EIT stärka och vidga omfattningen av EIT-
märkta examina och diplom för att gör dem 
mer erkända utanför EIT-gruppen.  EIT bör 
genom sin verksamhet och sitt arbete bidra 
till att främja rörligheten  för studerande, 
forskare och personal  . Alla  verksamheter 
bör bedrivas utan att det påverkar 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/36/EG13.

som ofta lyser med sin frånvaro. 
Ramavtalen om partnerskap eller 
bidragsavtalen mellan EIT och KI-
grupperna bör innehålla en bestämmelse 
om att de utbildningsbevis som utfärdas av 
KI-grupperna bör utfärdas av de deltagande 
högre utbildningsanstalterna som bör 
beteckna dem som EIT-utbildningsbevis. 
Dessutom bör EIT stärka och vidga 
omfattningen av EIT-märkta examina och 
diplom för att gör dem mer erkända också 
utanför EIT-gruppen. EIT bör genom sin 
verksamhet och sitt arbete bidra till att 
främja rörligheten för studerande, forskare 
och personal, och erbjuda möjligheter till 
livslångt lärande, mentorskap och 
coachning. Alla verksamheter bör bedrivas 
utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG13.

_________________ _________________
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT 
L 255, 30.9.2005, s. 22). Direktivet senast 
ändrat genom kommissionens förordning 
(EG) nr 1430/2007 (EUT L 320, 
6.12.2007, s. 3).

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer, EUT L 
255, 30.9.2005, s.  22. Direktivet senast 
ändrat genom kommissionens förordning 
(EG) nr 1430/2007 (EUT L 320, 
6.12.2007, s. 3).

Or. en

Ändringsförslag 142
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Lämpliga bestämmelser bör införas 
som garanterar EIT:s ansvar samt öppenhet 
och insyn.  Lämpliga regler för styrningen 
och en   lämplig arbetsordning bör införas i 
EIT:s stadgar.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 143
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det förväntas att näringslivet, 
finanssektorn och tjänstesektorn lämnar 
betydande bidrag till  KI-gruppernas 
budget. KI-grupperna bör sikta på att 
maximera andelen finansiella bidrag från 
den privata sektorn  och att uppnå 
ekonomisk hållbarhet . KI-grupperna och 
deras partnerorganisationer bör 
offentliggöra att deras verksamhet bedrivs 
inom ramen för EIT och att de mottar ett 
finansiellt bidrag ur  unionens allmänna 
budget.

(16) Det förväntas att näringslivet, 
finanssektorn och tjänstesektorn lämnar 
betydande bidrag till KI-gruppernas 
budget. KI-grupperna bör sikta på att 
maximera andelen finansiella bidrag från 
den privata sektorn och alltifrån ett tidigt 
skede arbeta för att uppnå ekonomisk 
hållbarhet. KI-grupperna och deras 
partnerorganisationer bör offentliggöra att 
deras verksamhet bedrivs inom ramen för 
EIT och att de mottar ett finansiellt bidrag 
ur unionens allmänna budget. Insynen i 
finansieringen bör dessutom ökas med 
hjälp av offentligt tillgänglig information 
om vilka projekt som finansieras och hur 
finansieringen fördelas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 144
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det förväntas att näringslivet, 
finanssektorn och tjänstesektorn lämnar 
betydande bidrag till  KI-gruppernas 
budget. KI-grupperna bör sikta på att 
maximera andelen finansiella bidrag från 
den privata sektorn  och att uppnå 
ekonomisk hållbarhet . KI-grupperna och 
deras partnerorganisationer bör 
offentliggöra att deras verksamhet bedrivs 
inom ramen för EIT och att de mottar ett 
finansiellt bidrag ur  unionens allmänna 
budget.

(16) Det förväntas att näringslivet, 
finanssektorn och tjänstesektorn lämnar 
betydande bidrag till KI-gruppernas 
budget. KI-grupperna bör sikta på att 
maximera andelen finansiella bidrag från 
den privata sektorn och från andra 
offentliga källor och att uppnå finansiell 
hållbarhet, så att de kan fortsätta med sina 
centrala verksamhetsformer också efter 
att ramavtalet om partnerskap löpt ut. KI-
grupperna och deras partnerorganisationer 
bör offentliggöra att deras verksamhet 
bedrivs inom ramen för EIT och att de 
mottar ett finansiellt bidrag ur unionens 
allmänna budget.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 145
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det förväntas att näringslivet, 
finanssektorn och tjänstesektorn lämnar 
betydande bidrag till  KI-gruppernas 
budget. KI-grupperna bör sikta på att 
maximera andelen finansiella bidrag från 
den privata sektorn  och att uppnå 
ekonomisk hållbarhet . KI-grupperna och 
deras partnerorganisationer bör 
offentliggöra att deras verksamhet bedrivs 
inom ramen för EIT och att de mottar ett 
finansiellt bidrag ur  unionens allmänna 
budget.

(16) Krisen med Covid-19 förväntas 
komma att påverka de finansiella 
bidragen från näringslivet, finanssektorn 
och tjänstesektorn till KI-gruppernas 
budget. Det oaktat bör KI-grupperna sikta 
på att maximera andelen finansiella bidrag 
från den privata sektorn och att uppnå 
ekonomisk hållbarhet. KI-grupperna och 
deras partnerorganisationer bör 
offentliggöra att deras verksamhet bedrivs 
inom ramen för EIT och att de mottar ett 
finansiellt bidrag ur unionens allmänna 
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budget.

Or. en

Ändringsförslag 146
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) KI-gruppernas 
innovationsverksamheter och 
marknadsnära verksamheter bör 
visserligen bli finansiellt hållbara så snart 
som möjligt och under alla 
omständigheter senast inom 15 år från det 
att de inrättats, men KI-gruppernas 
verksamheter inom högre utbildning och 
yrkesutbildning och deras horisontellt 
strukturerade verksamheter bör kunna 
fortsätta att få ekonomiskt stöd ur EIT-
medel, på rigorösa villkor. EIT:s styrelse 
kan för detta ändamål besluta om en 
eventuell förlängning av ramavtalet om 
partnerskap efter en grundlig utvärdering 
utförd av oberoende experter, varvid 
förlängningen bör begränsas i fråga om 
räckvidd, tid och budget.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 147
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)



AM\1204117SV.docx 37/172 PE650.626v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) EIT bör säkerställa en jämn 
fördelning av sin budget över årens gång 
och en obehindrad övergång från 
innevarande FBR till nästa, framför allt 
för de verksamheter som pågår.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 148
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) EIT bör varje år utarbeta en  
konsoliderad   verksamhetsrapport  för att 
redovisa den verksamhet som bedrivits  
och resultaten av verksamheten  under det 
föregående kalenderåret   . EIT bör också 
framställa ett samlat programdokument  för 
att redovisa vilka initiativ som planeras  i 
fråga om årlig och flerårig 
programplanering  och ge EIT möjlighet att 
agera vid intern och extern utveckling 
inom vetenskap, teknologi, högre 
utbildning, innovation och andra relevanta 
områden.

(19) EIT bör varje år utarbeta 
en konsoliderad verksamhetsrapport för att 
redovisa den verksamhet som bedrivits och 
resultaten av verksamheten under det 
föregående kalenderåret. EIT bör också 
framställa ett samlat programdokument för 
att redovisa vilka initiativ som planeras i 
fråga om årlig och flerårig 
programplanering och ge EIT möjlighet att 
agera vid intern och extern utveckling 
inom vetenskap, teknologi, högre 
utbildning, forskning och innovation och 
andra relevanta områden. Dessa dokument 
bör översändas för kännedom till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 149
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) EIT bör varje år utarbeta en  
konsoliderad   verksamhetsrapport  för att 
redovisa den verksamhet som bedrivits  
och resultaten av verksamheten  under det 
föregående kalenderåret   . EIT bör också 
framställa ett samlat programdokument  för 
att redovisa vilka initiativ som planeras  i 
fråga om årlig och flerårig 
programplanering  och ge EIT möjlighet att 
agera vid intern och extern utveckling 
inom vetenskap, teknologi, högre 
utbildning, innovation och andra relevanta 
områden.

(19) EIT bör varje år utarbeta 
en konsoliderad verksamhetsrapport för att 
redovisa den verksamhet som bedrivits och 
resultaten av verksamheten under det 
föregående kalenderåret. EIT bör också 
framställa ett samlat programdokument för 
att redovisa vilka initiativ som planeras i 
fråga om årlig och flerårig 
programplanering och ge EIT möjlighet att 
agera vid intern och extern utveckling 
inom vetenskap, teknologi, högre 
utbildning, innovation, 
samhällsutmaningar och andra relevanta 
områden. Dessa dokument bör översändas 
till Europaparlamentet för dess 
ställningstagande.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 150
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) EIT bör varje år utarbeta en  
konsoliderad   verksamhetsrapport  för att 
redovisa den verksamhet som bedrivits  
och resultaten av verksamheten  under det 
föregående kalenderåret   . EIT bör också 
framställa ett samlat programdokument  för 
att redovisa vilka initiativ som planeras  i 
fråga om årlig och flerårig 
programplanering  och ge EIT möjlighet att 
agera vid intern och extern utveckling 
inom vetenskap, teknologi, högre 
utbildning, innovation och andra relevanta 
områden.

(19) EIT bör varje år utarbeta en 
konsoliderad verksamhetsrapport för att 
redovisa den verksamhet som bedrivits och 
resultaten av verksamheten under det 
föregående kalenderåret. EIT bör också 
framställa ett samlat programdokument för 
att redovisa vilka initiativ som planeras i 
fråga om årlig och flerårig 
programplanering och ge EIT möjlighet att 
agera vid intern och extern utveckling 
inom vetenskap, teknologi, högre 
utbildning, innovation och andra relevanta 
områden. I det samlade 
programdokumentet bör olika aspekter av 
det tvååriga krisprogrammet avhandlas.

Or. en

Ändringsförslag 151
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) EIT bör varje år utarbeta en  
konsoliderad   verksamhetsrapport  för att 
redovisa den verksamhet som bedrivits  
och resultaten av verksamheten  under det 
föregående kalenderåret   . EIT bör också 
framställa ett samlat programdokument  för 
att redovisa vilka initiativ som planeras  i 
fråga om årlig och flerårig 
programplanering  och ge EIT möjlighet att 
agera vid intern och extern utveckling 
inom vetenskap, teknologi, högre 
utbildning, innovation och andra relevanta 
områden.

(19) EIT bör varje år utarbeta en 
konsoliderad verksamhetsrapport för att 
redovisa den verksamhet som bedrivits och 
resultaten av verksamheten under det 
föregående kalenderåret. EIT bör också 
framställa ett samlat programdokument för 
att redovisa vilka initiativ som planeras i 
fråga om årlig och flerårig 
programplanering och ge EIT möjlighet att 
agera vid intern och extern utveckling 
inom vetenskap, teknologi, högre 
utbildning, innovation, 
samhällsutmaningar och andra relevanta 
områden. Dessa dokument bör göras 
tillgängliga för Europaparlamentet.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 152
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är lämpligt att kommissionen 
låter utföra  oberoende externa  
utvärderingar  av EIT:s funktionssätt,  
inklusive KI-grupperna,  särskilt som ett 
led i förberedelserna för SIP.  
Utvärderingarna bör granska hur EIT 
fullgör sitt uppdrag, de ska omfatta all 
verksamhet inom EIT och KI-grupperna 
och de ska bedöma deras relevans, 
ändamålsenlighet, effektivitet, EU-
mervärde och samstämmighet. 
Utvärderingarna bör ligga till grund för 
kommissionens programutvärderingar som 
föreskrivs i unionens ramprogram för 
forskning och innovation.

(20) Det är lämpligt att kommissionen 
låter utföra oberoende 
externa utvärderingar av EIT:s 
funktionssätt, inklusive KI-grupperna, 
särskilt som ett led i förberedelserna för 
SIP. Utvärderingarna bör granska hur EIT 
fullgör sitt uppdrag, omfatta all verksamhet 
inom EIT och KI-grupperna och bedöma 
deras relevans, ändamålsenlighet, 
effektivitet, EU-mervärde, öppenhet, 
kommunikation, synlighet, 
resultatspridning och samstämmighet. 
Utvärderingarna bör ligga till grund för 
kommissionens programutvärderingar som 
föreskrivs i unionens ramprogram för 
forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 153
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är lämpligt att kommissionen 
låter utföra  oberoende externa  
utvärderingar  av EIT:s funktionssätt,  

(20) Det är lämpligt att kommissionen 
låter utföra oberoende externa 
utvärderingar av EIT:s funktionssätt, 
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inklusive KI-grupperna,  särskilt som ett 
led i förberedelserna för SIP.  
Utvärderingarna bör granska hur EIT 
fullgör sitt uppdrag, de ska omfatta all 
verksamhet inom EIT och KI-grupperna 
och de ska bedöma deras relevans, 
ändamålsenlighet, effektivitet, EU-
mervärde och samstämmighet. 
Utvärderingarna bör ligga till grund för 
kommissionens programutvärderingar som 
föreskrivs i unionens ramprogram för 
forskning och innovation.

inklusive KI-grupperna, särskilt som ett led 
i förberedelserna för SIP. Utvärderingarna 
bör granska hur EIT fullgör sitt uppdrag, 
omfatta all verksamhet inom EIT och KI-
grupperna och bedöma deras relevans, 
ändamålsenlighet, effektivitet, EU-
mervärde, öppenhet, utåtriktade 
verksamhet och samstämmighet. 
Utvärderingarna bör ligga till grund för 
kommissionens programutvärderingar som 
föreskrivs i unionens ramprogram för 
forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 154
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är lämpligt att kommissionen 
låter utföra  oberoende externa  
utvärderingar  av EIT:s funktionssätt,  
inklusive KI-grupperna,  särskilt som ett 
led i förberedelserna för SIP.  
Utvärderingarna bör granska hur EIT 
fullgör sitt uppdrag, de ska omfatta all 
verksamhet inom EIT och KI-grupperna 
och de ska bedöma deras relevans, 
ändamålsenlighet, effektivitet, EU-
mervärde och samstämmighet. 
Utvärderingarna bör ligga till grund för 
kommissionens programutvärderingar som 
föreskrivs i unionens ramprogram för 
forskning och innovation.

(20) Det är lämpligt att kommissionen 
låter utföra oberoende externa 
utvärderingar av EIT:s funktionssätt, 
inklusive KI-grupperna, särskilt som ett led 
i förberedelserna för SIP. Utvärderingarna 
bör granska hur EIT fullgör sitt uppdrag, 
de ska omfatta all verksamhet inom EIT 
och KI-grupperna och de ska bedöma deras 
relevans, ändamålsenlighet, effektivitet, 
öppenhet, EU-mervärde, genomslag och 
samstämmighet. Utvärderingarna bör ligga 
till grund för kommissionens 
programutvärderingar som föreskrivs i 
Horisont Europa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 155
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) EIT bör bedriva 
innovationsstimulerande verksamhet och 
stödja integreringen av högre utbildning i 
innovationsekosystemet, framför allt 
genom att stimulera till 
företagarutbildning, verka för 
tvärvetenskapligt samarbete mellan 
industrin och högre utbildning och 
forskning samt genom att ta reda på vilka 
färdigheter som framtidens innovatörer 
kan komma att behöva för att kunna ta 
sig an globala utmaningar, bland annat 
avancerade färdigheter i digitalteknik, 
hållbarhet och innovation. EIT:s 
stödsystem bör gagna EIC-stödmottagare, 
samtidigt som uppstartsföretag från KI-
grupper bör få påskyndad tillgång till 
EIC-åtgärder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 156
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(20a) Det är mycket viktigt att främja 
starka synergier mellan EIT och 
Europeiska innovationsrådet (EIC). KI-
grupper bör stimulera skapandet av 
innovativa företag i nära synergi och 
komplementaritet med EIC, och EIT:s 
stödmottagare bör kunna använda sig av 
EIC:s instrument för att få ytterligare 
stöd, utöver de tjänster som EIT:s KI-
grupper tillhandahåller.  Uppstartsföretag 
med en hög tillväxtpotential som stöds av 
KI-grupper kan få en mer direkt tillgång 
till EIC-åtgärder i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i Horisont 
Europa för att de snabbt ska kunna utöka 
sin verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 157
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) EIT bör, i linje med Horisont 
Europa och dess strategiska planering, 
kunna besluta om nya KI-grupper inom 
prioriterade områden som bidrar till att 
åtgärda nya och framväxande globala och 
samhälleliga utmaningar.  Den första KI-
gruppen avser de kulturella och kreativa 
sektorerna, som ska inledas 2022, medan 
den andra bör omfatta sektorerna för 
vatten, hav och sjöfart och inledas 2025. 
Båda bör utses till prioriterade områden 
av EIT:s styrelse.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 158
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) KI-grupperna, vars roll är att 
underlätta innovation genom sina 
samlokaliseringscentrum och 
innovationsnav, bör överväga ländernas 
prioriteringar när det gäller strategier för 
smart specialisering och därmed öka 
ländernas innovationskapacitet genom att 
fullt ut återspegla regional kapacitet och 
potential, regionala möjligheter och 
svagheter samt lokala aktörer, deras 
verksamhet och marknader.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 159
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) EIT:s synergier, genom dess KI-
grupper, med sammanhållningsfonderna 
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måste stärkas för att främja regionalt och 
regionsöverskridande samarbete mellan 
kunskapstriangelns aktörer (utbildning, 
forskning, företag) och förvaltande 
myndigheter samt för att öka EIT:s 
övergripande genomslag och synlighet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 160
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. innovation: den process, inbegripet 
dess resultat, genom vilken nya idéer 
tillgodoser samhälleliga eller ekonomiska 
behov och ger upphov till nya varor, 
tjänster eller företags- och 
organisationsmodeller som framgångsrikt 
introduceras på en befintlig marknad eller 
som kan skapa nya marknader och bidra 
med ett värde till samhället.

(1) innovation: den process, inbegripet 
dess resultat, genom vilken nya idéer 
tillgodoser samhälleliga, ekonomiska eller 
miljörelaterade behov och ger upphov till 
nya varor, tjänster eller företags- och 
organisationsmodeller som framgångsrikt 
introduceras på en befintlig marknad eller 
som kan skapa nya marknader och bidra 
med ett värde till samhället på icke 
marknadsbaserade områden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 161
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
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Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. social innovation: en del av 
innovationsverksamhet som syftar till att 
utveckla nya idéer, varor, tjänster, 
processer och modeller för att bättre ta itu 
med sociala frågor, skapa sociala 
relationer och bilda nya samarbeten, som 
inbjuder till samråd med offentliga och 
privata aktörer, inbegripet det civila 
samhället, för att möta kvarvarande 
sociala utmaningar på ett mer 
ändamålsenligt sätt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 162
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. kunskaps- och innovationsgrupp 
(KI-grupp): ett autonomt  storskaligt 
europeiskt  partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i innovationsprocessen i form 
av ett strategiskt nät, som bygger på 
gemensam innovationsplanering på 
medellång till lång sikt för att möta EIT:s 
utmaningar och bidra till att nå de 
målsättningar som fastställts enligt   
unionens ramprogram för forskning och 

(2) kunskaps- och innovationsgrupp 
(KI-grupp): ett autonomt storskaligt 
europeiskt partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i innovationsprocessen i form 
av ett strategiskt nät, som bygger på 
gemensam innovationsplanering på 
medellång till lång sikt för att möta EIT:s 
utmaningar och bidra till att nå de 
målsättningar som fastställts enligt 
Horisont Europa, oberoende av 
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innovation , oberoende av partnerskapets 
exakta rättsliga form.

partnerskapets exakta rättsliga form.

Or. en

Ändringsförslag 163
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. kunskaps- och innovationsgrupp 
(KI-grupp): ett autonomt  storskaligt 
europeiskt  partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i innovationsprocessen i form 
av ett strategiskt nät, som bygger på 
gemensam innovationsplanering på 
medellång till lång sikt för att möta EIT:s 
utmaningar och bidra till att nå de 
målsättningar som fastställts enligt   
unionens ramprogram för forskning och 
innovation , oberoende av partnerskapets 
exakta rättsliga form.

(2) kunskaps- och innovationsgrupp 
(KI-grupp): ett autonomt europeiskt 
institutionaliserat partnerskap, som avses i 
Horisont Europa, mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i innovationsprocessen i form 
av ett strategiskt nät, som bygger på 
gemensam innovationsplanering på 
medellång till lång sikt för att möta EIT:s 
utmaningar och bidra till att nå de 
målsättningar som fastställts enligt 
Horisont Europa, oberoende av 
partnerskapets exakta rättsliga form.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 164
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. samlokaliseringscentrum för en 
KI-grupp: ett fysiskt område som inrättats 
med öppenhet och insyn och omfattar ett 
geografiskt område där KI-gruppens 
partner i kunskapstriangeln lätt kan 
samverka med varandra, och som utgör 
kontaktpunkten för KI-gruppens 
verksamhet inom detta område.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag. 
Samlokaliseringscentrumen är inte nödvändigtvis belägna på samma plats som KI-
gruppernas främsta partner, och därför av flexibilitetsskäl behöver definitionen avspegla det.

Ändringsförslag 165
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. samlokaliseringscentrum för en 
KI-grupp: ett fysiskt område som inrättats 
med öppenhet och insyn och omfattar ett 
geografiskt område där KI-gruppens 
viktigaste partner i kunskapstriangeln lätt 
kan samverka med varandra, och som 
utgör kontaktpunkten för KI-gruppens 
verksamhet inom detta område.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 166
Klaus Buchner
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för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. samlokaliseringscentrum för en 
KI-grupp: ett fysiskt område som inrättats 
med öppenhet och insyn och omfattar ett 
geografiskt område där KI-gruppens 
viktigaste partner i kunskapstriangeln lätt 
kan samverka med varandra, och som 
utgör kontaktpunkten för KI-gruppens 
verksamhet inom detta område.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 167
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. krisprogram: en tvåårsperiod 
under vilken EIT utformar sina 
prioriteringar för att möta de behov som 
varje KI-grupp fastställt för att övervinna 
covid-19-krisen och anpassar sig till 
perioden efter krisen.

Or. en

Ändringsförslag 168
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. innovationsnav: ett nätverk av 
dynamiska byråer för EIT-gruppen, vilka 
inrättats i en rad olika medlemsstater och 
företräder hela EIT-gruppen samt syftar 
till att säkerställa en strukturerad och 
tillräcklig närvaro för EIT på det lokala 
planet. Nätverket ska tjäna som en 
kontaktpunkt och ett informationsställe 
för de lokala KI-gruppernas verksamhet 
och ha i uppdrag att samarbeta med 
nyssnämnda byråer och skapa synergier 
med ekosystem på lokal och nationell nivå 
och på unionsnivå.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag. 
Innovationsnav ska inte nödvändigtvis finnas i samtliga medlemsstater, särskilt med tanke på 
att man bör försöka hålla nere de administrativa kostnaderna så mycket som möjligt.

Ändringsförslag 169
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. innovationsnav: ett nätverk av 
dynamiska byråer för EIT-gruppen, vilka 
inrättats i medlemsstaterna och företräder 
hela EIT-gruppen samt syftar till att 
säkerställa en strukturerad och tillräcklig 
närvaro för EIT på det lokala planet. 
Nätverket ska tjäna som en kontaktpunkt 
och ett informationsställe för de lokala 
KI-gruppernas verksamhet och ha i 
uppdrag att samarbeta och skapa 
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synergier med ekosystem på lokal, 
regional och nationell nivå och på 
unionsnivå.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 170
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. EIT:s nätverk av 
förbindelsekontor: ett nätverk av 
nationella företrädare som utsetts av 
medlemsstaternas regeringar och av 
länder som är associerade med Horisont 
Europa-programmet, en del av de 
nationella kontaktpunkterna för Horisont 
Europa, som dels underlättar en mer 
strukturerad spridning av möjligheter, 
resultat och landvinningar som härrör 
från EIT-gruppen, dels uppmuntrar 
utbytet av kunskaper, råd och bästa 
praxis, i linje med EIT:s funktion som ett 
institut.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 171
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. EIT:s nätverk av nationella 
kontaktpersoner: ett nätverk av nationella 
företrädare som utsetts av 
medlemsstaternas regeringar och av 
länder som är associerade med Horisont 
Europa, en del av de nationella 
kontaktpunkterna för Horisont Europa, 
som dels underlättar en mer strukturerad 
spridning av möjligheter, resultat och 
landvinningar som härrör från EIT-
gruppen, dels uppmuntrar utbytet av 
kunskaper, råd och bästa praxis, i linje 
med EIT:s funktion som ett institut.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag. 
Ändringsförslaget syftar till att förtydliga att nätverket kommer att vara en del av Horisont 
Europas system med nationella kontaktpunkter och inte en fristående struktur.

Ändringsförslag 172
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. partnerorganisation: en   rättslig 
enhet som ingår i en KI-grupp, särskilt 
högre utbildningsanstalter,  
yrkesutbildningsanstalter,  
forskningsorganisationer, offentliga eller 
privata företag, finansinstitut, regionala 
och lokala myndigheter, stiftelser samt 
ideella organisationer.

(3) partnerorganisation: en rättslig 
enhet som ingår i en KI-grupp, särskilt 
högre utbildningsanstalter, 
yrkesutbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, offentliga 
institutioner, offentliga eller privata 
företag, finansinstitut, regionala och lokala 
myndigheter, stiftelser samt ideella 
organisationer.
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Or. en

Ändringsförslag 173
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. samlokaliseringscentrum för en 
KI-grupp: ett fysiskt område som inrättats 
med öppenhet och insyn och omfattar ett 
geografiskt område där KI-gruppens 
viktigaste partner i kunskapstriangeln är 
baserade och lätt kan samverka med 
varandra, och som utgör kontaktpunkten 
för KI-gruppens verksamhet inom detta 
område.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 174
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. innovationsnav: ett nätverk av 
dynamiska byråer för EIT-gruppen, vilka 
inrättats i alla medlemsstater och tjänar 
som en kontaktpunkt för KI-gruppernas 
verksamhet inom dessa områden. 
Nätverket har i uppdrag att skapa 
samverkan mellan nyssnämnda byråer 
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liksom synergier med ekosystem på lokal 
och nationell nivå och på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 175
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. EIT:s innovationsnav: ett lokalt 
nav som upprättats i medlemsstaterna och 
regionerna inom det regionala 
innovationssystemet, där KI-grupperna 
kan samarbeta med kunskapstriangelns 
lokala aktörer för att förverkliga 
innovationsmål i hela unionen och 
säkerställa en jämnare geografisk 
närvaro för EIT-gruppens verksamhet. 
Innovationsnaven ska tjäna som en 
ingångspunkt för samverkan med lokala 
aktörer, mobilisera och internationalisera 
de lokala nätverken, skapa synergier och 
främja en aktiv integrering av 
ekosystemen på alla nivåer och underlätta 
KI-gruppernas insatser för att främja 
komplementaritet och samarbete inom 
kunskapstriangeln. Målsättningen är att 
innovationsnaven ska växa till regionala 
samlokaliseringscentrum.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 176
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. EIT:s nätverk av nationella 
kontaktpersoner: ett nätverk av nationella 
företrädare som utsetts av 
medlemsstaterna och av länder som är 
associerade med Horisont Europa, utgör 
en del av de nationella kontaktpunkterna 
för Horisont Europa och bidrar till att öka 
medvetenheten, tillhandahålla 
rådgivning, praktisk information och stöd 
om deltagandet i EIT.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 177
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. strategiskt innovationsprogram 
(SIP): ett policydokument där EIT:s 
prioritetsområden och långsiktiga strategi 
för framtida initiativ redovisas   samt dess 
kapacitet att skapa det bästa mervärdet i 
fråga om innovation,  inklusive en översikt 
över planerad högre utbildnings-, 
forsknings- och innovationsverksamhet 
under en sjuårsperiod  , som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram  .

(7) strategiskt innovationsprogram 
(SIP): en lagstiftningsakt där EIT:s 
långsiktiga strategi och prioriteringar för 
framtida initiativ redovisas och där man 
fastställer dess mål, nyckelåtgärder, dess 
kapacitet att skapa det bästa mervärdet i 
fråga om innovation, inklusive en översikt 
över planerad högre utbildnings-, 
forsknings- och innovationsverksamhet, 
förväntade resultat liksom förväntade 
ekonomiska, samhälleliga, 
socioekologiska effekter, särskilt 
effekterna i fråga om att bidra till 
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minskningen av växthusgasutsläppen till 
nettonollutsläpp senast 2040, därtill 
anknytande politiska prioriteringar inom 
ramen för den europeiska gröna given 
och uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling, samt de resurser som krävs 
under en sjuårsperiod, som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 178
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. strategiskt innovationsprogram 
(SIP): ett policydokument där EIT:s 
prioritetsområden och långsiktiga strategi 
för framtida initiativ redovisas   samt dess 
kapacitet att skapa det bästa mervärdet i 
fråga om innovation,  inklusive en översikt 
över planerad högre utbildnings-, 
forsknings- och innovationsverksamhet 
under en sjuårsperiod  , som omfattar 
motsvarande fleråriga budgetram  .

(7) strategiskt innovationsprogram 
(SIP): ett policydokument där EIT:s 
prioritetsområden och långsiktiga strategi 
för framtida initiativ redovisas samt dess 
kapacitet att skapa det bästa mervärdet i 
fråga om innovation, inklusive mål, 
huvudsaklig planerad högre utbildnings-, 
forsknings- och innovationsverksamhet, 
dess arbetssätt, förväntade resultat och de 
resurser som krävs under en sjuårsperiod, 
som omfattar Horisont Europa och 
motsvarande fleråriga budgetram.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 179
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. EIT:s nätverk av nationella 
kontaktpunkter: ett nätverk av nationella 
företrädare som utsetts av 
medlemsstaternas regeringar och av 
länder som är associerade med Horisont 
Europa, som följer samma struktur som 
Horisont Europa, och som dels 
underlättar en mer strukturerad spridning 
av möjligheter, resultat och landvinningar 
som härrör från EIT-gruppen, dels 
uppmuntrar utbytet av kunskaper, råd och 
bästa praxis, i linje med EIT:s funktion.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 180
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. regionalt innovationssystem: ett 
utåtriktat system som syftar till att skapa 
partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, bolag och andra 
intressenter för att främja innovation i hela 
unionen.

(8) regionalt innovationssystem: ett 
utåtriktat system som syftar till att skapa 
partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, bolag och andra 
intressenter i länder som befunnits vara 
lågpresterande på området forskning och 
innovation, i enlighet med artikel 2.15a i 
förordning [xxx] om inrättande av 
Horisont Europa – ramprogrammet för 
forskning och innovation, liksom i länder 
(och regioner i sådana länder) som 
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uppvisar blygsamma och måttliga 
innovationsresultat i enlighet med den 
europeiska resultattavlan för innovation, 
och har som syfte att främja innovation i 
hela unionen samt att överbrygga 
regionala skillnader och därmed minska 
innovationsklyftan.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 181
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. regionalt innovationssystem: ett 
utåtriktat system som syftar till att skapa 
partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, bolag och 
andra intressenter för att främja 
innovation i hela unionen.

(8) regionalt innovationssystem: ett 
utåtriktat system som upprättats som en 
integrerad del av KI-gruppernas fleråriga 
strategier och riktar in sig på regioner och 
länder som är lågpresterande på området 
forskning och innovation med 
målsättningen att öka deras 
innovationskapacitet genom att stärka 
deras delaktighet i verksamhet för att 
integrera kunskapstriangeln och genom 
att integrera nya partner i KI-grupperna 
och därmed främja innovation i hela 
unionen och säkerställa en jämnare 
geografisk delaktighet i EIT-gruppen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 182
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. regionalt innovationssystem: ett 
utåtriktat system som syftar till att skapa 
partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, bolag och andra 
intressenter för att främja innovation i hela 
unionen.

(8) regionalt innovationssystem: ett 
utåtriktat system som syftar till att skapa 
partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, bolag och andra 
intressenter för att främja innovation i hela 
unionen, öka den geografiska spridningen 
av KI-gruppernas verksamhet och utöka 
synergierna med de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna för att förbättra 
de lokala innovationsekosystemen i hela 
unionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 183
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. regionalt innovationssystem: ett 
utåtriktat system som syftar till att skapa 
partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, bolag och andra 
intressenter för att främja innovation i hela 

(8) regionalt innovationssystem: ett 
utåtriktat system som syftar till att skapa 
partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, bolag och andra 
intressenter, i regioner och länder som 
uppvisar blygsamma och måttliga resultat 
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unionen. på området forskning och innovation, för 
att främja innovation i hela unionen samt 
att överbrygga regionala skillnader och 
därmed minska innovationsklyftan.

Or. en

Motivering

I SIP nämns det att det regionala innovationssystemet är för regioner och länder som 
uppvisar blygsamma och måttliga innovationsresultat, och förordningen måste således vara 
konsekvent med detta. Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre 
logiken i texten att göra eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 184
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. KI-gruppens verksamhetsplan: ett 
dokument som beskriver KI-gruppens mål 
och den värdeadderande verksamhet som 
planeras.

(10) KI-gruppens verksamhetsplan: ett 
dokument som beskriver KI-gruppens mål 
och den värdeadderande verksamhet som 
planeras, milstolpar samt förväntade 
resultat och effekter av KI-gruppen under 
den berörda perioden, inklusive KI-
gruppens bidrag till att minska 
växthusgasutsläppen till nettonollutsläpp 
senast 2040 och målen för hållbar 
utveckling, tillhörande beräknade 
finansiella behov och resurser, dess 
strategi för att uppnå finansiell hållbarhet 
och en öppen och jämnare geografisk 
delaktighet i sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 185
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen



AM\1204117SV.docx 61/172 PE650.626v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. KI-gruppens verksamhetsplan: ett 
dokument som beskriver KI-gruppens mål 
och den värdeadderande verksamhet som 
planeras.

(10) KI-gruppens fleråriga 
verksamhetsplan: ett dokument som 
beskriver KI-gruppens mål och den 
värdeadderande verksamhet som planeras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 186
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. samarbetsavtal: ett avtal mellan 
EIT och en KI-grupp som syftar till att 
behålla KI-gruppen som en aktiv medlem 
i EIT-gruppen efter slutdatumet för 
ramavtalet om partnerskap, utan 
ekonomiskt bidrag från EIT.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 187
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. samarbetsavtal: ett avtal mellan 
EIT och en KI-grupp som syftar till att 
behålla KI-gruppen som en aktiv medlem 
i EIT-gruppen efter slutdatumet för 
ramavtalet om partnerskap, utan 
ekonomiskt bidrag från EIT.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 188
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. samarbetsavtal: ett avtal mellan EIT 
och en KI-grupp som syftar till att behålla 
KI-gruppen som en aktiv medlem i EIT-
gruppen efter slutdatumet för ramavtalet 
om partnerskap, utan ekonomiskt bidrag 
från EIT.

(12) samarbetsavtal: ett avtal mellan EIT 
och en KI-grupp som syftar till att behålla 
KI-gruppen som en aktiv medlem i EIT-
gruppen efter slutdatumet för ramavtalet 
om partnerskap och som innehåller 
villkoren för tillgång till EIT:s 
konkurrensutsatta anbudsförfaranden för 
en viss typ av verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 189
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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13. ekonomisk hållbarhet: KI-gruppens 
förmåga att självständigt finansiera sin 
verksamhet för att integrera 
kunskapstriangeln efter slutdatumet för 
ramavtalet om partnerskap.

(13) ekonomisk hållbarhet: KI-gruppens 
förmåga att självständigt finansiera sin 
verksamhet för att integrera 
kunskapstriangeln, antingen mestadels 
eller i dess helhet, också efter slutdatumet 
för ramavtalet om partnerskap, något som 
också ska omfatta en avsevärd del av 
kostnaderna för ett självständigt 
vidmakthållande av ekosystemet efter 
sistnämnda datum. Dessutom bör KI-
gruppernas innovationsverksamheter och 
marknadsnära verksamheter vara 
finansiellt hållbara så snart som möjligt, 
medan KI-gruppernas verksamheter inom 
högre utbildning och yrkesutbildning och 
deras horisontellt strukturerade 
verksamheter bör kunna fortsätta att få 
EIT-medel även efter det att ramavtalet 
för partnerskap löpt ut, efter en grundlig 
utvärdering utförd av oberoende experter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 190
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. ekonomisk hållbarhet: KI-gruppens 
förmåga att självständigt finansiera sin 
verksamhet för att integrera 
kunskapstriangeln efter slutdatumet för 
ramavtalet om partnerskap.

(13) ekonomisk hållbarhet: KI-gruppens 
förmåga att självständigt generera 
tillräckliga intäkter för att upprätthålla 
sin kärnverksamhet för att integrera 
kunskapstriangeln, inklusive en del av 
kostnaderna för ett självständigt 
vidmakthållande av sitt ekosystem, utan 
bidrag från EIT, även efter det att 
ramavtalet om partnerskap löpt ut.
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Or. en

Ändringsförslag 191
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. ekonomisk hållbarhet: KI-gruppens 
förmåga att självständigt finansiera sin 
verksamhet för att integrera 
kunskapstriangeln efter slutdatumet för 
ramavtalet om partnerskap.

(13) ekonomisk hållbarhet: KI-gruppens 
förmåga att självständigt finansiera sin 
verksamhet för att integrera 
kunskapstriangeln utan bidrag från EIT.

Or. en

Ändringsförslag 192
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppdrag och mål Uppdrag och allmänna mål

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 193
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
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Artikel 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar  
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft  i 
unionen  genom att öka medlemsstaternas 
och unionens innovationsförmåga för att 
kunna bemöta stora utmaningar som  
samhället står inför. Institutet ska göra 
detta genom att främja synergier och 
samarbete mellan samt integrera högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard, inklusive genom att 
främja entreprenörskap.

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
ekonomisk utveckling samt välstånd i 
unionen genom att öka medlemsstaternas 
och unionens innovationsförmåga för att 
kunna bemöta stora brådskande 
utmaningar som samhället står inför, i 
synnerhet förverkligandet av en ekonomi 
med nettonollutsläpp av växthusgaser 
senast 2040, därtill anknytande politiska 
prioriteringar inom ramen för den 
europeiska gröna given och målen för 
hållbar utveckling. Institutet ska göra detta 
genom att främja synergier, integrering, 
samarbete och tvärvetenskapliga 
kunskapsutbyten inom högre utbildning, 
forskning, innovation och 
entreprenörsanda, och därmed stärka och 
skapa innovationsekosystem, och genom 
att främja inbyggd hållbarhet och 
klimatneutralitet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 194
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Jens Geier, Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar  
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft  i 
unionen  genom att öka medlemsstaternas 
och unionens innovationsförmåga för att 
kunna bemöta stora utmaningar som  

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
ekonomisk utveckling och konkurrenskraft 
i unionen och bidra till att bemöta globala 
utmaningar, däribland 
klimatförändringarna, i linje med 
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samhället står inför. Institutet ska göra 
detta genom att främja synergier och 
samarbete mellan samt integrera högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard, inklusive genom att 
främja entreprenörskap.

unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Institutet ska göra detta genom 
att främja synergier och samarbete mellan 
samt integrera högre utbildning, forskning 
och innovation av högsta standard, 
inklusive genom att främja 
entreprenörskap.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 195
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 3 – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar  
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft  i 
unionen  genom att öka medlemsstaternas 
och unionens innovationsförmåga för att 
kunna bemöta stora utmaningar som  
samhället står inför. Institutet ska göra 
detta genom att främja synergier och 
samarbete mellan samt integrera högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard, inklusive genom att 
främja entreprenörskap.

EIT:s uppdrag är att stimulera en hållbar 
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i 
unionen genom att öka medlemsstaternas 
och unionens innovationsförmåga för att 
kunna bemöta stora utmaningar som 
samhället står inför. Institutet ska göra 
detta genom att främja synergier och 
samarbete mellan samt integrera högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard, inklusive genom att 
främja entreprenörskap.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 196
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Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 3 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska bidra till att de allmänna och 
specifika målen i unionens ramprogram för 
forskning och innovation uppnås.

EIT ska bidra till att de allmänna och 
specifika målen i unionens ramprogram för 
forskning och innovation uppnås på ett sätt 
som är konsekvent med den strategiska 
planeringen.

Or. en

Ändringsförslag 197
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 3 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska bidra till att de allmänna och 
specifika målen i unionens ramprogram 
för forskning och innovation uppnås.

För budgetperioden 2021–2027 ska EIT 
bidra till att de allmänna och specifika 
målen i Horisont Europa uppnås, i linje 
med dess strategiska planering.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 198
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 3 – andra stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska bidra till att de allmänna och 
specifika målen i unionens ramprogram 
för forskning och innovation uppnås.

EIT ska bidra till att de allmänna och 
specifika målen i Horisont Europa uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 199
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a.EIT:s allmänna mål ska vara att
a) stärka hållbara innovationsekosystem i 
hela unionen som bidrar till att bemöta 
globala utmaningar genom att främja 
synergier, integrering och samarbete 
mellan högre utbildning, forskning och 
näringsliv,
b) främja utvecklingen av företags- och 
innovationskompetens ur ett perspektiv av 
livslångt lärande, inbegripet ökad 
kapacitet hos unionens högre 
utbildningsanstalter, och stödja deras 
entreprenörsinriktade omvandling,
c) föra fram nya lösningar på globala och 
samhälleliga utmaningar på marknaden 
eller underlätta andra former av hållbar 
social spridning.
EIT ska utveckla synergier med andra 
unionsprogram och skapa mervärde inom 
Horisont Europa, i synnerhet i 
komplementaritet med EIC. 
Genomförandet ska ske genom stöd till 
KI-grupperna och verksamheter som 
koordineras av EIT.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag. 
Formuleringen i detta ändringsförslag bygger på SIP

Ändringsförslag 200
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b.EIT:s specifika mål ska vara att
a) öka KI-gruppernas genomslag och 
integreringen av kunskapstriangeln,
b) öka öppenheten och insynen i KI-
grupperna genom att inkludera en 
bredare grupp av intressenter runt om i 
unionen,
c) öka innovationsförmågan inom sektorn 
för högre utbildning i hela unionen 
genom att främja institutionella 
förändringar i de högre 
utbildningsanstalterna och deras 
integrering i innovationsekosystemen,
d) öka EIT:s regionala spridning för att 
bemöta de regionala skillnaderna i 
innovationsförmåga runt om unionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag. 
Formuleringen i detta ändringsförslag bygger på SIP.

Ändringsförslag 201
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
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Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I SIP ska prioriteringsområden för 
EIT:s  strategi fastställas  för den berörda 
sjuårsperioden, med beaktande av unionens 
ramprogram för forsknings- och innovation  
och de socioekonomiska konsekvenserna 
och möjligheten att skapa det bästa 
mervärdet i fråga om innovation bedömas. 
SIP ska beakta resultaten från den 
övervakning och utvärdering av EIT som 
avses i artikel 19.

1. SIP ska innehålla EIT:s 
långsiktiga strategiska prioriteringar för 
den berörda sjuårsperioden, med beaktande 
av unionens ramprogram för forsknings- 
och innovation, samt en bedömning av de 
förväntade socioekonomiska 
konsekvenserna, av konsekvenserna för 
bidraget till en ekonomi med 
nettonollutsläpp av växthusgaser och 
därmed sammanhängande politiska 
prioriteringar enligt den europeiska gröna 
given och målen för hållbar utveckling, av 
den utåtriktade verksamheten och av 
möjligheten att skapa det bästa mervärdet i 
fråga om innovation.  SIP ska beakta 
resultaten från den övervakning och 
utvärdering av EIT som avses i artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 202
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I SIP ska prioriteringsområden för 
EIT:s  strategi fastställas  för den berörda 
sjuårsperioden, med beaktande av 
unionens ramprogram för forsknings- och 
innovation  och de socioekonomiska 
konsekvenserna och möjligheten att skapa 
det bästa mervärdet i fråga om innovation 
bedömas. SIP ska beakta resultaten från 
den övervakning och utvärdering av EIT 
som avses i artikel 19.

1. SIP ska fastställa 
prioriteringsområdena för EIT:s strategi 
för den berörda sjuårsperioden, varvid de 
två första åren ska ägnas åt 
krisprogrammet, med beaktande av 
Horisont 2020, närmare bestämt de 
strategiska planerna för forskning och 
innovation, och ska bedöma de 
socioekonomiska konsekvenserna och 
möjligheten att skapa det bästa mervärdet i 
fråga om innovation. SIP ska beakta 
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resultaten från den övervakning och 
utvärdering av EIT som avses i artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 203
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I SIP ska prioriteringsområden för 
EIT:s  strategi fastställas  för den berörda 
sjuårsperioden, med beaktande av 
unionens ramprogram för forsknings- 
och innovation  och de socioekonomiska 
konsekvenserna och möjligheten att skapa 
det bästa mervärdet i fråga om innovation 
bedömas. SIP ska beakta resultaten från 
den övervakning och utvärdering av EIT 
som avses i artikel 19.

1. I SIP ska prioriteringsområden för 
EIT:s strategi fastställas för den berörda 
sjuårsperioden, med beaktande av Horisont 
2020, och de socioekonomiska 
konsekvenserna och möjligheten att skapa 
det bästa mervärdet i fråga om innovation 
bedömas. SIP ska beakta resultaten från 
den övervakning och utvärdering av EIT 
som avses i artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 204
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I SIP ska prioriteringsområden för 
EIT:s  strategi fastställas  för den berörda 
sjuårsperioden, med beaktande av 
unionens ramprogram för forsknings- 
och innovation  och de socioekonomiska 
konsekvenserna och möjligheten att skapa 
det bästa mervärdet i fråga om innovation 
bedömas. SIP ska beakta resultaten från 

1. I SIP ska prioriteringsområden för 
EIT:s strategi fastställas för den berörda 
sjuårsperioden – med beaktande av 
Horisont 2020, däribland dess strategiska 
planering – och de socioekonomiska 
konsekvenserna och möjligheten att skapa 
det bästa mervärdet i fråga om innovation 
bedömas. SIP ska beakta resultaten från 
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den övervakning och utvärdering av EIT 
som avses i artikel 19.

den övervakning och utvärdering av EIT 
som avses i artikel 19.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 205
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. SIP ska   vara anpassat till målen i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation, den strategiska fleråriga 
planeringen, rapportering, övervakning och 
utvärdering och andra krav i programmet, 
samt främja synergieffekter med andra 
relevanta unionsprogram inom respektive 
flerårig budgetram och särskilt med dem 
som stöder utbildning och regional 
utveckling. Det ska också fastställa  
lämpliga synergieffekter och 
komplementariteter mellan EIT:s 
verksamhet och andra unionsinitiativ,  
strategier och  instrument .

2. SIP ska vara anpassat till målen i 
ramprogrammet Horisont Europa för 
forskning och innovation, den strategiska 
fleråriga planeringen, rapportering, 
övervakning och utvärdering och andra 
krav i programmet, samt främja 
synergieffekter med andra relevanta 
unionsprogram inom motsvarande 
fleråriga budgetram och särskilt med dem 
som stöder utbildning, 
kompetensutveckling, en 
konkurrenskraftig industri, 
entreprenörskap och regional utveckling. 
Det ska också fastställa lämpliga 
synergieffekter och komplementariteter 
mellan EIT:s verksamhet och andra 
unionsinitiativ, unionsstrategier och 
unionsinstrument, framför allt initiativet 
Europauniversitet, Europeiska 
innovationsrådet och de uppdrag som 
avses i beslutet om Horisont Europa. 
Kommissionen ska erbjuda EIT allt 
nödvändigt stöd för att fastställa lämpliga 
synergieffekter och komplementariteter – 
samtidigt som överlappningar undviks – 
med annan verksamhet inom Horisont 
Europa liksom med andra unionsinitiativ 
och unionsprogram.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 206
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. SIP ska   vara anpassat till målen i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation, den strategiska fleråriga 
planeringen, rapportering, övervakning och 
utvärdering och andra krav i programmet, 
samt främja synergieffekter med andra 
relevanta unionsprogram inom respektive 
flerårig budgetram och särskilt med dem 
som stöder utbildning och regional 
utveckling. Det ska också fastställa  
lämpliga synergieffekter och 
komplementariteter mellan EIT:s 
verksamhet och andra unionsinitiativ,  
strategier och  instrument .

2. SIP ska vara anpassat till målen i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation, den strategiska fleråriga 
planeringen, rapportering, övervakning och 
utvärdering och andra krav i programmet, 
och ska främja synergieffekter med andra 
relevanta unionsprogram och särskilt med 
dem som stöder forskning och innovation, 
utbildning, kompetensutveckling och 
entreprenörskapskultur samt regional 
utveckling  Det ska också fastställa 
lämpliga synergieffekter och 
komplementariteter mellan EIT:s 
verksamhet och andra av unionens 
initiativ, strategier, mål och instrument, 
särskilt Europeiska innovationsrådet samt 
uppdrag och andra europeiska 
partnerskap som upprättats inom 
Horisont Europa.

Or. en

Ändringsförslag 207
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. SIP ska   vara anpassat till målen i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation, den strategiska fleråriga 
planeringen, rapportering, övervakning och 
utvärdering och andra krav i programmet, 
samt främja synergieffekter med andra 
relevanta unionsprogram inom respektive 
flerårig budgetram och särskilt med dem 
som stöder utbildning och regional 
utveckling. Det ska också fastställa  
lämpliga synergieffekter och 
komplementariteter mellan EIT:s 
verksamhet och andra unionsinitiativ,  
strategier och  instrument .

2. SIP ska vara anpassat till målen i 
Horisont Europa, den strategiska fleråriga 
planeringen, rapportering, övervakning och 
utvärdering och andra krav i programmet, 
samt främja synergieffekter med andra 
relevanta unionsprogram inom 
motsvarande fleråriga budgetram och 
särskilt med dem som stöder utbildning 
och regional utveckling.  Det ska också 
fastställa lämpliga synergieffekter och 
komplementariteter mellan EIT:s 
verksamhet och andra 
unionsinitiativ, strategier och instrument.

Or. en

Ändringsförslag 208
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. SIP ska   vara anpassat till målen i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation, den strategiska fleråriga 
planeringen, rapportering, övervakning och 
utvärdering och andra krav i programmet, 
samt främja synergieffekter med andra 
relevanta unionsprogram inom respektive 
flerårig budgetram och särskilt med dem 
som stöder utbildning och regional 
utveckling. Det ska också fastställa  
lämpliga synergieffekter och 
komplementariteter mellan EIT:s 
verksamhet och andra unionsinitiativ,  
strategier och  instrument .

2. SIP ska vara anpassat till målen i 
Horisont 2020, den strategiska fleråriga 
planeringen, rapportering, övervakning och 
utvärdering och andra krav i programmet 
samt säkerställa komplementaritet med 
Europeiska innovationsrådet, som 
inrättats inom Horisont Europa. SIP ska 
också främja synergieffekter med och 
komplementariteter mellan EIT:s 
verksamhet och andra unionsinitiativ, 
unionsstrategier och unionsinstrument 
inom motsvarande fleråriga budgetram, 
särskilt med dem som stöder utbildning 
och regional utveckling.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 209
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. SIP ska innehålla en beräkning av 
finansiella behov och källor inför den 
framtida verksamheten, den långsiktiga 
utvecklingen och finansieringen av EIT. 
Den ska också innehålla en vägledande 
ekonomisk plan för den period som   
respektive fleråriga budgetram  omfattar.

3. SIP ska innehålla en beräkning av 
finansiella behov och källor inför den 
framtida verksamheten, den långsiktiga 
utvecklingen och finansieringen av EIT. 
Den ska också innehålla en vägledande 
ekonomisk plan för den period som 
motsvarande fleråriga budgetram omfattar 
samt en uppskattning av budgeten till 
klimatintegreringsmålet inom Horisont 
Europa uppdelad på varje KI-grupp.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 210
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. SIP ska innehålla en beräkning av 
finansiella behov och källor inför den 
framtida verksamheten, den långsiktiga 
utvecklingen och finansieringen av EIT. 

3. SIP ska innehålla en beräkning av 
finansiella behov och källor inför den 
framtida verksamheten, den långsiktiga 
utvecklingen och finansieringen av EIT, 
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Den ska också innehålla en vägledande 
ekonomisk plan för den period som   
respektive fleråriga budgetram  omfattar.

däribland en beräkning av de nödvändiga 
finansiella medlen för att täcka 
krisprogrammet. Den ska också innehålla 
en vägledande ekonomisk plan för den 
period som motsvarande fleråriga 
budgetram omfattar.

Or. en

Ändringsförslag 211
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EIT ska lämna in sitt bidrag till 
kommissionens förslag för SIP.

4. EIT ska med beaktande av 
synpunkterna och bidraget från befintliga 
KI-grupper utarbeta ett utkast till sjuårigt 
SIP, göra det tillgängligt för allmänheten 
och lämna in det till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 212
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En styrelse bestående av 
framstående medlemmar med 
dokumenterad erfarenhet inom högre 
utbildning, forskning, innovation och 
näringsliv. Den ska ansvara för styrning av 
EIT:s verksamhet, för att välja ut, utse  , 
övervaka och utvärdera KI-grupperna samt 
för övriga strategiska beslut.

a) En styrelse bestående av 
framstående medlemmar med 
dokumenterad erfarenhet inom högre 
utbildning, forskning, innovation och 
näringsliv, däribland en medlem av 
Europeiska innovationsrådet.  Den ska 
ansvara för styrning av EIT:s verksamhet, 
för att välja ut, utse , övervaka och 
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utvärdera KI-grupperna samt för övriga 
strategiska beslut. EIT:s 
styrelsemedlemmar ska väljas under 
iakttagande av en jämn könsfördelning 
och med beaktande av kriterierna för en 
jämn geografisk fördelning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 213
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En styrelse bestående av 
framstående medlemmar med 
dokumenterad erfarenhet inom högre 
utbildning, forskning, innovation och 
näringsliv. Den ska ansvara för styrning av 
EIT:s verksamhet, för att välja ut, utse  , 
övervaka och utvärdera KI-grupperna samt 
för övriga strategiska beslut.

a) En styrelse bestående av 
framstående medlemmar med 
dokumenterad gedigen erfarenhet inom 
högre utbildning, forskning, innovation och 
näringsliv, däribland en medlem av 
Europeiska innovationsrådet.  Den ska 
ansvara för styrning av EIT:s verksamhet, 
för att välja ut, utse, finansiera, övervaka 
och utvärdera KI-grupperna samt för 
övriga strategiska beslut. Styrelsens 
sammansättning ska ta hänsyn till jämvikt 
mellan könen och geografisk jämvikt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 214
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
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Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En styrelse bestående av 
framstående medlemmar med 
dokumenterad erfarenhet inom högre 
utbildning, forskning, innovation och 
näringsliv. Den ska ansvara för styrning av 
EIT:s verksamhet, för att välja ut, utse  , 
övervaka och utvärdera KI-grupperna samt 
för övriga strategiska beslut.

a) En styrelse bestående av 
framstående medlemmar med 
dokumenterad erfarenhet inom högre 
utbildning, forskning, innovation och 
näringsliv samt en medlem gemensam 
med Europeiska innovationsrådet.  Den 
ska ansvara för styrning av EIT:s 
verksamhet, för att välja ut, utse, 
övervaka och utvärdera KI-grupperna samt 
för övriga strategiska beslut.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag. För att 
främja synergieffekter och komplementaritet mellan EIT och EIC och undvika överlappningar 
behövs det en gemensam medlem i styrelserna.

Ändringsförslag 215
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett verkställande utskott  bestående 
av utvalda medlemmar och styrelsens 
ordförande.   Det ska bistå styrelsen när 
den utför sina uppgifter   och förbereda 
styrelsemötena i samarbete med direktören.

b) Ett verkställande utskott bestående 
av utvalda medlemmar som representerar 
kunskapstriangelns alla tre dimensioner, 
och styrelsens ordförande. Det ska bistå 
styrelsen när den utför sina uppgifter och 
förbereda styrelsemötena i samarbete med 
direktören.

Or. en
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Ändringsförslag 216
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En direktör, utsedd av styrelsen, 
som  ska  vara  EIT:s  rättsliga företrädare  
och ansvara för verksamheten och den 
dagliga ledningen .  Direktören ska vara 
ansvarig inför styrelsen och löpande 
rapportera till den om hur EIT utvecklas 
och om all verksamhet som han eller hon 
ansvarar för.

c) En direktör, utsedd av styrelsen, 
som ska vara EIT:s rättsliga 
företrädare och ansvara för verksamheten 
och den dagliga ledningen. Direktören ska 
vara ansvarig inför styrelsen och löpande 
rapportera till den om hur EIT utvecklas 
och om all verksamhet som han eller hon 
ansvarar för, även om genomförandet av 
EIT:s budget. Direktören ska regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet, 
åtminstone efter varje övervaknings- och 
utvärderingsförfarande.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 217
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En direktör, utsedd av styrelsen, 
som  ska  vara  EIT:s  rättsliga företrädare  
och ansvara för verksamheten och den 
dagliga ledningen .  Direktören ska vara 
ansvarig inför styrelsen och löpande 
rapportera till den om hur EIT utvecklas 
och om all verksamhet som han eller hon 

c) En direktör, utsedd av styrelsen, 
som ska vara EIT:s rättsliga 
företrädare och ansvara för genomförandet 
av styrelsens beslut och för dess 
verksamhet och dagliga ledning. 
Direktören ska vara ansvarig inför 
styrelsen och löpande rapportera till den 
om hur EIT utvecklas och om all 
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ansvarar för. verksamhet som han eller hon ansvarar för. 
Direktören ska regelbundet rapportera till 
Europaparlamentet efter varje 
övervaknings- och 
utvärderingsförfarande.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 218
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Gruppen med medlemsstaternas 
företrädare ska bestå av en företrädare 
för varje medlemsstat och en företrädare 
för varje associerat land. Den ska ge råd 
åt styrelsen och direktören i strategiskt 
viktiga frågor.

Or. en

Ändringsförslag 219
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De närmare bestämmelserna för 
EIT:s organ fastställs i EIT:s stadgar i 
bilagan till denna förordning.

2. De närmare bestämmelserna för 
EIT:s organ och styrning fastställs i EIT:s 
stadgar i bilagan till denna förordning.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 220
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identifiera, i enlighet med SIP, sina 
prioriteringar och sin verksamhet.

a) I enlighet med SIP identifiera sina 
prioriteringar och sin verksamhet enligt 
Horisont Europa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 221
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identifiera, i enlighet med SIP, sina 
prioriteringar och sin verksamhet.

a) Identifiera sin verksamhet i 
enlighet med sina huvudprioriteringar 
såsom de fastställts i SIP.

Or. en



PE650.626v01-00 82/172 AM\1204117SV.docx

SV

Ändringsförslag 222
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Tillhandahålla nödvändigt stöd 
och synergieffekter med KI-grupperna för 
att utveckla innovativa lösningar och 
hjälpa till med den europeiska 
ekonomiska återhämtningen på grundval 
av EU:s prioriteringar i den europeiska 
gröna given samt resiliens.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 223
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Lägga fram ett tvåårigt 
krisprogram i samarbete med KI-
grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 224
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skapa ökad medvetenhet bland 
potentiella partnerorganisationer och 
främja deras medverkan i sin verksamhet.

b) Skapa öppenhet gentemot, och 
ökad medvetenhet bland, potentiella 
partnerorganisationer, i synnerhet små och 
medelstora företag och framväxande 
kunskapscentrum i forsknings- och 
innovationsmässigt lågpresterande 
regioner och länder, för att uppmuntra 
deras medverkan i sin verksamhet.

Or. en

Motivering

Kunskapscentrum i sämre presterande EU-regioner har svårare att delta i KI-grupper än 
centrumen i mer utvecklade regioner. EIT bör utveckla utåtriktad verksamhet för att öka 
centrumens möjlighet att delta i EIT:s verksamhet och särskilt i KI-grupperna. På samma sätt 
är det viktigt att små och medelstora företag får möjlighet att delta fullt ut i KI-grupperna.

Ändringsförslag 225
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skapa ökad medvetenhet bland 
potentiella partnerorganisationer och 
främja deras medverkan i sin verksamhet.

b) Skapa ökad medvetenhet och 
säkerställa öppenhet bland potentiella nya 
partnerorganisationer och främja deras 
medverkan i sin verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 226
Lina Gálvez Muñoz
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för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skapa ökad medvetenhet bland 
potentiella partnerorganisationer och 
främja deras medverkan i sin verksamhet.

b) Skapa ökad medvetenhet och 
säkerställa öppenhet bland potentiella 
partnerorganisationer och främja deras 
medverkan i sin verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 227
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Välja ut och utse KI-grupper på de 
prioriterade områdena i enlighet med 
artikel 9 och fastställa deras rättigheter och 
skyldigheter genom  ramavtal om 
partnerskap och bidragsavtal  , stödja 
grupperna på lämpligt sätt, vidta lämpliga 
åtgärder för kvalitetskontroll  samt  
löpande övervaka och regelbundet 
utvärdera gruppernas verksamhet.

c) Välja ut och utse KI-grupper på de 
prioriterade områdena i enlighet med 
artikel 9 och fastställa deras rättigheter och 
skyldigheter genom ramavtal om 
partnerskap och bidragsavtal , stödja 
grupperna på lämpligt sätt, vidta lämpliga 
åtgärder för kvalitetskontroll samt löpande 
övervaka och regelbundet utvärdera 
gruppernas verksamhet och deras framsteg 
mot ekonomisk hållbarhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 228
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Välja ut och utse KI-grupper på de 
prioriterade områdena i enlighet med 
artikel 9 och fastställa deras rättigheter och 
skyldigheter genom  ramavtal om 
partnerskap och bidragsavtal  , stödja 
grupperna på lämpligt sätt, vidta lämpliga 
åtgärder för kvalitetskontroll  samt  
löpande övervaka och regelbundet 
utvärdera gruppernas verksamhet.

c) Välja ut och utse KI-grupper på de 
prioriterade områdena i enlighet med 
artikel 9 och fastställa deras rättigheter och 
skyldigheter genom ramavtal om 
partnerskap och bidragsavtal, stödja 
grupperna på lämpligt sätt, vidta lämpliga 
åtgärder för kvalitetskontroll samt löpande 
övervaka och regelbundet utvärdera 
gruppernas verksamhet och vid behov vidta 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 229
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Välja ut och utse KI-grupper på de 
prioriterade områdena i enlighet med 
artikel 9 och fastställa deras rättigheter och 
skyldigheter genom  ramavtal om 
partnerskap och bidragsavtal  , stödja 
grupperna på lämpligt sätt, vidta lämpliga 
åtgärder för kvalitetskontroll  samt  
löpande övervaka och regelbundet 
utvärdera gruppernas verksamhet.

c) Välja ut och utse KI-grupper på de 
prioriterade områdena i enlighet med 
artikel 9 och fastställa deras rättigheter och 
skyldigheter genom ramavtal om 
partnerskap och bidragsavtal, stödja 
grupperna på lämpligt sätt och ge dem 
strategisk vägledning, vidta lämpliga 
åtgärder för kvalitetskontroll samt löpande 
övervaka och regelbundet utvärdera 
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gruppernas verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 230
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Styra genomförandet av det 
regionala innovationssystemet (RIS) 
genom att tillhandahålla medel att 
upprätta innovationsnav i EIT–RIS-
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 231
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Anskaffa medel från offentliga 
och privata källor och använda sina 
resurser i enlighet med denna förordning, 
och särskilt eftersträva att en betydande 
och ökande andel av budgeten hämtas 
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från privata källor och från intäkter som 
genereras av dess egen verksamhet.

Or. en

Motivering

Med tanke på betydelsen av att nå ekonomisk hålbarhet för KI-grupperna, som EU har 
investerat en hel del pengar i, bör man återinföra bestämmelsen som gör det möjligt för EIT 
att bistå KI-grupperna i anskaffandet av alternativa medel.

Ändringsförslag 232
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stärka  erkännande  utanför EIT-
gruppen   av utbildningsbevis som 
utfärdats av  deltagande  högre 
utbildningsanstalter och som får betecknas 
som EIT-utbildningsbevis  samt se till att 
de omfattar även program för livslångt 
lärande .

e) Vidga omfattningen och stärka 
erkännandet och synligheten utanför EIT-
gruppen av utbildningsbevis som utfärdats 
av deltagande högre utbildningsanstalter 
och som ska betecknas som EIT-
utbildningsbevis samt se till att de omfattar 
även program för livslångt lärande, med 
tonvikten på kompetenshöjning, 
omskolning och utveckling av digital 
kompetens och entreprenörskompetens, 
samtidigt som ett könsbalanserat 
förhållningssätt säkerställs.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 233
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 6 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stärka  erkännande  utanför EIT-
gruppen   av utbildningsbevis som 
utfärdats av  deltagande  högre 
utbildningsanstalter och som får 
betecknas som EIT-utbildningsbevis  samt 
se till att de omfattar även program för 
livslångt lärande .

e) Fasa ut separata EIT-märkta 
utbildningsprogram och koncentrera sig 
på utbildning från KI-gruppernas sida 
inom kunskapstriangeln.

Or. en

Ändringsförslag 234
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stärka  erkännande  utanför EIT-
gruppen   av utbildningsbevis som 
utfärdats av  deltagande  högre 
utbildningsanstalter och som får betecknas 
som EIT-utbildningsbevis  samt se till att 
de omfattar även program för livslångt 
lärande .

e) Stärka erkännande utanför EIT-
gruppen av utbildningsbevis som utfärdats 
av deltagande högre utbildningsanstalter 
och som får betecknas som EIT-
utbildningsbevis samt se till att de omfattar 
även program för livslångt lärande, 
mentorskap, yrkesutbildning, 
vidareutbildning och omskolning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 235
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Arbeta för att sprida bästa praxis 
för kunskapstriangelns integration, även 
bland KI-grupperna, i syfte att utveckla en 
gemensam innovations- och 
kunskapsöverföringskultur och uppmuntra 
deltagande i utåtriktad verksamhet, 
inklusive inom det regionala 
informationssystemet.

f) Arbeta för att sprida bästa praxis 
för kunskapstriangelns integration, även 
bland KI-grupperna runt om i unionen, i 
syfte att utveckla en gemensam 
innovations- och 
kunskapsöverföringskultur och uppmuntra 
öppenhet och deltagande i utåtriktad 
verksamhet, inklusive inom det regionala 
informationssystemet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 236
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Arbeta för att på bred bas sprida, 
informera om och dra nytta av de resultat 
och möjligheter som härrör från EIT-
gruppen för att öka medvetenheten om 
EIT, synliggöra det och öka kunskaperna 
om det i hela EU och för att uppmuntra 
till deltagande i EIT-gruppens 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 237
Robert Roos
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Främja  högsta kvalitet inom högre 
utbildning, forskning och innovation  , 
särskilt   genom att främja KI-grupperna 
som innovationspartner med excellens  .

g) Främja högsta kvalitet inom högre 
utbildning, forskning och innovation, 
särskilt genom att främja KI-grupperna 
som innovationspartner med excellens och 
genom att stödja dem i utvecklingen av en 
effektiv strategi för ekonomisk hållbarhet 
för att anskaffa medel från andra 
offentliga och privata källor.

Or. en

Motivering

Den nuvarande EIT-förordningen (294/2008) innehåller ett lagrum (artikel 5.1 d) som 
kommissionen har strukit från sitt förslag: "d) Anskaffa medel från offentliga och privata 
källor och använda sina resurser i enlighet med denna förordning. EIT ska särskilt 
eftersträva att en betydande och ökande andel av budgeten hämtas från privata källor och 
från intäkter som genereras av dess egen verksamhet." Denna uppgift bör finnas kvar i 
förteckningen över uppgifter för EIT, för att hjälpa KI-grupperna att anskaffa alternativa 
medel är det effektivaste sättet att " främja KI-grupperna som innovationspartner med 
excellens".

Ändringsförslag 238
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Främja  högsta kvalitet inom högre 
utbildning, forskning och innovation  , 
särskilt   genom att främja KI-grupperna 

g) Främja högsta kvalitet inom högre 
utbildning, forskning och innovation, 
bland annat genom att främja EIT-
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som innovationspartner med excellens  . märkningen och främja KI-grupperna som 
innovationspartner med excellens.

Or. en

Ändringsförslag 239
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Främja en tvärvetenskaplig ansats i 
fråga om innovation, däribland 
införlivande av tekniska, samhälleliga och 
icke-tekniska lösningar, 
organisationsmetoder och nya 
företagsmodeller.

h) Främja en tvärvetenskaplig ansats i 
fråga om innovation och social innovation 
genom att inkludera införlivande av 
tekniska, samhälleliga och icke-tekniska 
lösningar, inbyggd hållbarhet och inbyggd 
klimatneutralitet, organisationsmetoder 
och nya företagsmodeller samt 
systeminnovation och innovation i 
offentlig sektor.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 240
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Bedöma immaterialrättslig praxis i 
unionens innovationslandskap och dess 
inverkan på unionens 



PE650.626v01-00 92/172 AM\1204117SV.docx

SV

innovationsförmåga, särskilt den 
ekonomiska inverkan på små och 
medelstora företag. Utveckla och 
tillhandahålla vägledning om innovativa 
immaterialrättsliga modeller som främjar 
kunskapsöverföring och 
kunskapsspridning, såväl i KI-grupperna 
som i hela EU.

Or. en

Motivering

Som EU:s ledande institut för innovation bör EIT delta i att utarbeta och främja innovativa 
metoder. EIT bör fungera som ett ”laboratorium” som kan stödja utvecklingen av innovativa 
immateriella rättigheter som anpassas till EU-aktörerna och som kan möta behoven och 
intressena hos olika sektorer och aktörer inom EU.

Ändringsförslag 241
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Tillhandahålla nödvändigt stöd 
och synergieffekter med KI-grupperna för 
att utveckla innovativa lösningar och 
hjälpa till med den europeiska 
ekonomiska återhämtningen och 
samtidigt nå unionens prioriteringar i den 
europeiska gröna given.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 242
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Säkerställa att KI-grupperna kan 
fungera med den nödvändiga 
flexibiliteten för att anpassa sin 
verksamhet till de ökande behoven till 
följd av covid-19-krisen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 243
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Anordna regelbundna möten med  
ett forum för att informera om EIT:s 
verksamhet, erfarenheter, bästa praxis och 
bidrag till unionens politik och mål inom 
innovation, forskning och utbildning och 
tillåta berörda parter att uttrycka sina 
åsikter.

j) Anordna regelbundna möten, minst 
en gång om året, med ett forum för att 
dela med sig av och diskutera EIT:s 
verksamhet med berörda parter, utbyta 
erfarenheter, bästa praxis och bidrag till 
unionens politik och mål inom innovation, 
forskning och utbildning och tillåta berörda 
parter att uttrycka sina åsikter.

Or. en

Ändringsförslag 244
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 6 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Anordna möten med en grupp 
bestående av medlemsstaternas   
företrädare  åtminstone två gånger per år, 
oberoende av   forumets sammanträden, för 
att säkerställa lämplig kommunikation och 
ett lämpligt informationsflöde med EIT och 
få information om resultaten och ge råd åt 
och utbyta erfarenheter med EIT och KI-
grupperna.  Gruppen   med 
medlemsstaternas företrädare  ska även 
sörja för lämplig synergi och 
komplementaritet mellan EIT och KI-
gruppernas verksamhet med nationella 
program och initiativ, inklusive en 
potentiell nationell samfinansiering av KI-
gruppernas verksamhet.

k) Anordna möten med en grupp 
bestående av medlemsstaternas 
företrädare åtminstone två gånger per år, 
oberoende av forumets sammanträden, för 
att säkerställa lämplig kommunikation och 
ett lämpligt informationsflöde med EIT och 
få information om resultaten och ge råd åt 
och utbyta erfarenheter med EIT och KI-
grupperna. Gruppen med medlemsstaternas 
företrädare ska även sörja för lämplig 
synergi och komplementaritet mellan EIT 
och KI-gruppernas verksamhet med 
nationella program och initiativ, inklusive 
en potentiell nationell samfinansiering av 
KI-gruppernas verksamhet, och i detta 
syfte även bistå KI-grupperna i 
kontakterna med den programkommitté 
som inrättats genom artikel 12 i rådets 
beslut om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av 
Horisont Europa.

Or. en

Motivering

Bland medlemsstaternas företrädare i programkommitténs relevanta konstellationer återfinns 
sektorsspecifika och tematiska experter som är väl medvetna om de prioriteringar som 
behandlas av särskilda kluster i pelare II i Horisont Europa och om de prioriteringar som 
behandlas av nationella forsknings- och innovationsprogram. Som sådana är de perfekt 
lämpade att samarbeta med KI-grupperna för att fastställa och utveckla synergier på både 
europeisk och nationell nivå.

Ändringsförslag 245
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Inrätta ett särskilt nätverk av 
landsspecifika kontaktpersoner som en 
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del av de nationella kontaktpunkterna för 
Horisont Europa för att underlätta en mer 
strukturerad spridning av möjligheter, 
resultat och framsteg som härrör från 
EIT-gruppen och uppmuntra ömsesidig 
överföring av kunskaper, råd och bästa 
praxis i linje med EIT:s funktion som 
institut.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 246
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Inrätta ett särskilt nätverk av 
landsspecifika kontaktpersoner som en 
del av de nationella kontaktpunkterna för 
Horisont Europa för att underlätta en mer 
strukturerad spridning av de möjligheter, 
resultat och framsteg som härrör från 
EIT-gruppen och uppmuntra ömsesidig 
överföring av kunskaper, råd och bästa 
praxis i linje med EIT:s funktion.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 247
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
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Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Inrätta ett EIT-nätverk av 
nationella kontaktpunkter för att 
underlätta en mer strukturerad spridning 
av möjligheter, resultat och framsteg som 
härrör från EIT-gruppen och uppmuntra 
utbyte av kunskaper, råd och bästa praxis 
i linje med EIT:s funktion.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 248
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter samt integrera 
dem i innovationsekosystemen.

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter från hela 
Europa samt integrera dem i 
innovationsekosystemen. I nära samarbete 
med kommissionen ska EIT utforma och 
införa ett pilotprojekt till stöd för 
utvecklingen av innovationsförmågan 
inom den högre utbildningen, som ska 
genomföras genom KI-grupperna. 
Externa experter ska göra en utvärdering 
av pilotfasen, och utifrån resultaten ska 
styrelsen besluta om huruvida åtgärden 
bör fortsätta och byggas ut eller avbrytas.
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Or. en

Ändringsförslag 249
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter samt integrera 
dem i innovationsekosystemen.

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter och 
yrkesutbildningsanstalter och hos små 
och medelstora företag och 
uppstartsföretag samt integrera dem i 
innovationsekosystemen i linje med 
kunskapstriangelmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 250
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter samt integrera 
dem i innovationsekosystemen.

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter samt integrera 
dem i innovationsekosystemen i linje med 
kunskapstriangelmetoden.

Or. en

Motivering

All verksamhet som bedrivs av KI-grupper måste bygga på en integrering av alla de tre 
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inslagen i kunskapstriangeln, alltså utbildning, innovation och företagsgrundande, eftersom 
detta är det effektivaste sättet att göra framsteg med EIT:s och KI-gruppernas mål, tagna som 
helhet. Att bedriva verksamheter som hör hemma endast i utbildningssammanhang, för att 
därmed förbättra utbildningen inom Europa, det är inte en uppgift för EIT och dess KI-
grupper.

Ändringsförslag 251
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter samt integrera 
dem i innovationsekosystemen.

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter i hela unionen 
samt integrera dem i 
innovationsekosystemen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 252
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Utforma och samordna KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter samt integrera 
dem i innovationsekosystemen.

l) Övervaka genomförandet av KI-
gruppernas stödåtgärder för att utveckla 
entreprenörs- och innovationsförmågan vid 
högre utbildningsanstalter samt integrera 
dem i innovationsåtgärder.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 253
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Ge EIT-finansierad verksamhet 
större synlighet och erkännande bland 
allmänheten samt stärka och utvidga EIT-
märkningen för att göra EIT mer synligt 
och erkänt i utbildningsprogram baserade 
på partnerskap mellan olika högre 
utbildningsanstalter, andra 
utbildningsinstitutioner, 
forskningscentrum och företag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 254
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Underlätta inrättandet av 
gemensamma tjänstefunktioner för EIT-
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gruppen, med uppgift att gemensamt ta 
hand om särskilda operativa uppgifter 
som är gemensamma för alla KI-grupper 
inom EIT.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget handlar om att det ska bli lättare att integrera processer som är 
gemensamma för alla KI-grupper och därmed även att dra in på administrativa kostnader.

Ändringsförslag 255
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bistå EIT och dess KI-
grupper med att fastställa synergier med 
andra unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 256
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EIT ska befästa de befintliga KI-
grupperna, främja deras utveckling och 
genomslag och ledsaga deras övergång till 
ekonomisk hållbarhet när ramavtal om 
partnerskap ska avslutas.

Or. en



AM\1204117SV.docx 101/172 PE650.626v01-00

SV

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 257
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innovationsverksamhet och 
investeringar med ett europeiskt mervärde  
, inklusive stöd för att starta och utveckla 
innovativa företag,  som helt integrerar den 
högre utbildnings- och 
forskningsdimensionen så att en kritisk 
massa uppnås och som främjar spridning 
och utnyttjande av resultaten.

a) Innovationsverksamhet och 
investeringar med ett europeiskt mervärde, 
bland annat för att underlätta och stödja 
bildandet och utvecklingen av innovativa 
och hållbara företag och uppstartsföretag, 
i komplementaritet med EIC, som helt 
integrerar den högre utbildnings- och 
forskningsdimensionen så att en kritisk 
massa uppnås och som främjar spridning 
och utnyttjande av resultaten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 258
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Innovationsverksamhet och 
investeringar med ett europeiskt mervärde  
, inklusive stöd för att starta och utveckla 
innovativa företag,  som helt integrerar den 

a) Innovationsverksamhet och 
investeringar med ett europeiskt mervärde , 
inklusive stöd för att starta och utveckla 
innovativa uppstartsföretag och 
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högre utbildnings- och 
forskningsdimensionen så att en kritisk 
massa uppnås och som främjar spridning 
och utnyttjande av resultaten.

innovativa företag, som helt integrerar den 
högre utbildnings- och 
forskningsdimensionen så att en kritisk 
massa uppnås och som främjar spridning 
och utnyttjande av resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 259
François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Forskning kring den levande 
miljön, materien och energin så att 
unionen kan förbättra sina kunskaper och 
förstärka sina strategiska kapaciteter 
inom områdena hälsa, jordbruk och 
livsmedelsförsörjning, energiomställning, 
transporter och fysisk planering för att 
unionen ska kunna bemästra medlen för 
en lyckad grön omställning. 

Or. fr

Motivering

Såsom aldrig förut har Europa nu orsak att lyckas med att gå över till ett miljövänligare och 
hälsosammare liv. Det här beror dels på att de två högstprioriterade frågorna i dagens 
Europa i så hög grad upptar européernas föreställningsvärld och dels på de tekniska och 
ekonomiska kapaciteter som unionen har. EIT är utomordentligt bra för att få folk att inse 
vikten av innovation inom vetenskap och industri, så att man klarar av att gå över till ett 
miljövänligare och hälsosammare liv.

Ändringsförslag 260
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innovationsdrivna experiment, 
prototypframställning och demonstration   
på områden som är av stort ekonomiskt 
intresse och samhällsintresse och som 
utnyttjar resultaten av  forskning  i unionen 
och i medlemsstaterna  med potential att 
stärka  unionens  konkurrenskraft 
internationellt och finna lösningar på de 
stora samhällsutmaningarna som det 
europeiska samhället står inför.

b) Verksamhet, forskning, 
experiment, prototypframställning och 
demonstration som drivs av innovation på 
områden som är av stort ekonomiskt, 
socioekologiskt och samhällsmässigt 
intresse och som utnyttjar resultaten av 
forskning i unionen och i medlemsstaterna 
med potential att stärka unionens 
hållbarhet, klimatneutralitetsarbete och 
konkurrenskraft internationellt och finna 
lösningar på de stora utmaningar som det 
europeiska samhället står inför, särskilt 
hälsomässiga och digitala utmaningar 
och genomförandet av unionens 
klimatmål och FN:s mål för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 261
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innovationsdrivna experiment, 
prototypframställning och demonstration   
på områden som är av stort ekonomiskt 
intresse och samhällsintresse och som 
utnyttjar resultaten av  forskning  i unionen 
och i medlemsstaterna  med potential att 
stärka  unionens  konkurrenskraft 
internationellt och finna lösningar på de 
stora samhällsutmaningarna som det 
europeiska samhället står inför.

b) Forskning, experiment, 
prototypframställning och demonstration 
som drivs av innovation på områden som 
är av stort ekonomiskt intresse och 
samhällsintresse och som utnyttjar 
resultaten av forskning i unionen och i 
medlemsstaterna med potential att stärka 
unionens konkurrenskraft internationellt 
och finna lösningar på de stora utmaningar 
som det europeiska samhället står inför, 
bland annat hälsomässiga och digitala 
utmaningar och genomförandet av 
unionens klimatmål och FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 262
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Innovationsdrivna experiment, 
prototypframställning och demonstration   
på områden som är av stort ekonomiskt 
intresse och samhällsintresse och som 
utnyttjar resultaten av  forskning  i unionen 
och i medlemsstaterna  med potential att 
stärka  unionens  konkurrenskraft 
internationellt och finna lösningar på de 
stora samhällsutmaningarna som det 
europeiska samhället står inför.

b) Forskning, prototypframställning 
och demonstration som drivs av innovation 
på områden som är av stort ekonomiskt 
intresse och samhällsintresse och som 
utnyttjar resultaten av forskning i unionen 
och i medlemsstaterna med potential att 
stärka unionens konkurrenskraft 
internationellt och finna lösningar på de 
stora utmaningar som det europeiska 
samhället står inför, bland annat 
genomförandet av unionens klimatmål 
och FN:s mål för hållbar utveckling.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 263
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning  särskilt  på 
magisternivå och doktorandnivå samt 

c) Utbildning, särskilt på magisternivå 
och doktorandnivå, med starka 
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yrkesinriktade kurser inom ämnesområden 
som kan motsvara Europas framtida 
samhällsekonomiska behov och som 
utvidgar unionens talangbas, främjar 
utvecklingen av kvalitet i fråga om 
innovation, stärker kompetensen i fråga om 
företagsamhet och entreprenörskap ökar 
rörligheten för forskare och studerande 
samt främjar kunskapsutbyte, mentorskap 
och nätverksbyggande bland mottagarna av 
EIT-märkta examina och utbildningar.

entreprenörsinslag, samt yrkesinriktade 
kurser inom ämnesområden som kan 
motsvara Europas framtida 
samhällsekonomiska behov och som 
utvidgar unionens talangbas, främjar 
utvecklingen av kvalitet i fråga om 
innovation, stärker kompetensen i fråga om 
företagsamhet och entreprenörskap, ökar 
rörligheten för forskare och studerande 
samt främjar kunskapsutbyte, mentorskap 
och nätverksbyggande bland mottagarna av 
EIT-märkta examina och utbildningar, 
samtidigt som ett könsbalanserat 
förhållningssätt säkerställs .

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 264
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning  särskilt  på 
magisternivå och doktorandnivå samt 
yrkesinriktade kurser inom ämnesområden 
som kan motsvara Europas framtida 
samhällsekonomiska behov och som 
utvidgar unionens talangbas, främjar 
utvecklingen av kvalitet i fråga om 
innovation, stärker kompetensen i fråga om 
företagsamhet och entreprenörskap ökar 
rörligheten för forskare och studerande 
samt främjar kunskapsutbyte, mentorskap 
och nätverksbyggande bland mottagarna av 
EIT-märkta examina och utbildningar.

c) Utbildning särskilt på magisternivå 
och doktorandnivå samt yrkesinriktade 
kurser inom ämnesområden som kan 
motsvara Europas framtida 
socioekonomiska och socioekologiska 
behov och som utvidgar unionens 
talangbas, främjar utvecklingen av kvalitet 
i fråga om innovation, stärker kompetensen 
i fråga om företagsamhet och 
entreprenörskap ökar rörligheten för 
forskare och studerande samt främjar 
kunskapsutbyte, mentorskap och 
nätverksbyggande bland mottagarna av 
EIT:s utbildningsverksamhet, inbegripet 
märkt sådan.
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Or. en

Ändringsförslag 265
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utåtriktade verksamhet och 
spridning av bästa praxis inom 
innovationssektorn, med fokus på 
utveckling av samarbete mellan den högre 
utbildningen, forskningen och 
näringslivet, inklusive tjänste- och 
finanssektorn.

d) Utåtriktad verksamhet och skapa 
möjligheter att att lära sig av bästa 
praxis på området för innovation, 
med fokus på entreprenörserfarenhet, 
inbyggd hållbarhet och klimatneutralitet, 
utveckling av samarbete och 
tvärvetenskapliga kunskapsutbyten mellan 
organisationer för högre utbildning och 
forskning samt den offentliga och tredje 
sektorn liksom näringslivet, inklusive 
tjänste- och finanssektorn.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 266
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Verksamhet som bedrivs av EIT 
inom området RIS som en del av deras 
fleråriga strategier för att stärka 
innovationsförmågan och 
innovationsekosystemen i Europa i syfte 
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att minska skillnaderna i 
innovationsresultat och säkerställa en 
mer balanserad geografisk fördelning av 
deltagandet i EIT-gruppen inom hela 
unionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 267
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Stödåtgärder för att hjälpa högre 
utbildningsanstalters att integreras i 
värdekedjor och ekosystem för innovation 
samt sammanföra dem med andra viktiga 
innovationsaktörer från 
kunskapstriangeln så att de förbättrar sin 
strategiska kapacitetsutveckling.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 268
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led dc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) Upprättande av ett register som 
kartlägger sambandet mellan de 
uppfinningar och patent som innehas av 
KI-grupperna och ägarnas identitet.

Or. en

Motivering

Detta register skulle göra det möjligt att kartlägga den tekniska miljön från ett 
patentperspektiv,

och för nya aktörer som vill, att delta i KI-gruppernas forsknings- och

innovationsområden för att få en tydligare bild och bedöma vilka möjligheter de har.

Ändringsförslag 269
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att söka synergi och 
komplementaritet mellan KI-gruppernas 
verksamhet och befintliga europeiska, 
nationella och regionala program, i 
förekommande fall.

e) Att söka synergi och 
komplementaritet mellan KI-gruppernas 
verksamhet och befintliga europeiska, 
nationella och regionala program, i 
förekommande fall, särskilt EIC och 
andra europeiska partnerskap och 
uppdrag, för att undvika dubbelarbete.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 270
François-Xavier Bellamy
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att söka synergi och 
komplementaritet mellan KI-gruppernas 
verksamhet och befintliga europeiska, 
nationella och regionala program, i 
förekommande fall.

e) Att i förekommande fall söka 
synergi och komplementaritet mellan KI-
gruppernas verksamhet och befintliga 
europeiska, nationella och regionala 
program, liksom också med universitet, 
tekniska högskolor och 
forskningscentrum.

Or. fr

Ändringsförslag 271
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Att eftersträva att en ökande andel 
av budgeten hämtas från både offentliga 
och privata källor och från intäkter som 
genereras av deras egen verksamhet, i 
enlighet med artikel 17.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 272
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar ramavtalen 
om partnerskap och bidragsavtalen mellan 
EIT och KI-grupperna ska  KI-grupperna  
ha en väsentlig generell frihet att utforma 
sin interna organisation och 
sammansättning, liksom i fråga om sin 
exakta dagordning och sina arbetsmetoder. 
KI-grupperna ska i synnerhet

2. Utan att det påverkar ramavtalen 
om partnerskap och de fleråriga 
bidragsavtalen mellan EIT och KI-
grupperna ska KI-grupperna ha en 
väsentlig generell frihet att utforma sin 
interna organisation och sammansättning, 
liksom i fråga om sin exakta dagordning 
och sina arbetsmetoder. KI-grupperna ska i 
synnerhet

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 273
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) upprätta  interna  styrningssystem 
som speglar kunskapstriangeln högre 
utbildning, forskning och innovation,

a) upprätta interna transparenta 
styrningssystem som speglar 
kunskapstriangeln högre utbildning, 
forskning och innovation,

Or. en

Ändringsförslag 274
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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b) säkerställa att de är öppna  för nya 
medlemmar så snart dessa tillför 
partnerskapet ett mervärde,

b) säkerställa och verka för att de är 
öppna med hjälp av klara och tydliga 
inträdes- och utträdeskriterier, bland 
annat genom öppna 
ansökningsomgångar, för nya medlemmar 
i hela unionen som tillför partnerskapet ett 
mervärde,

Or. en

Ändringsförslag 275
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att de är öppna  för nya 
medlemmar så snart dessa tillför 
partnerskapet ett mervärde,

b) säkerställa att de är öppna för alla 
potentiella nya partnerorganisationer 
inom hela unionen, bland annat med 
hjälp av klara och tydliga inträdes- och 
utträdeskriterier samt öppna 
ansökningsomgångar,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 276
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerställa att de är öppna  för nya 
medlemmar så snart dessa tillför 

b) säkerställa att de är öppna för 
nya partner, med hjälp av öppna 
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partnerskapet ett mervärde, ansökningsomgångar, så snart dessa tillför 
partnerskapet ett mervärde,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 277
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fungera på ett öppet och 
insynsvänligt sätt, i enlighet med sina 
interna bestämmelser,

c) fungera på ett öppet och 
insynsvänligt sätt, i enlighet med de 
riktlinjer för god styrning som 
ska fastställas i deras interna 
bestämmelser.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 278
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) upprätta  och genomföra  
verksamhetsplaner ,

d) upprätta och genomföra 
verksamhetsplaner, med tydliga mål, 
centrala resultatindikatorer, förväntade 
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resultat och effekter, sätt att hantera och 
uppnå inbyggd hållbarhet och 
klimatneutralitet samt kvalitativa och 
kvantitativa metoder och verktyg för 
uppföljning,

Or. en

Ändringsförslag 279
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utarbeta en tvåårig strategisk plan 
med detaljerade uppgifter om initiativ som 
ska mildra effekterna av covid-19-krisen, 
samtidigt som särskild uppmärksamhet 
riktas mot åtgärder som syftar till att öka 
motståndskraften i 
innovationsekosystemen, framför allt i 
mikroföretag, små och medelstora företag 
samt uppstartsföretag, men även hos 
studenter, forskare och anställda,

Or. en

Ändringsförslag 280
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utarbeta en tvåårig strategisk plan 
med detaljerade uppgifter om initiativ som 
ska mildra effekterna av covid-19-krisen, 
samtidigt som särskild uppmärksamhet 
riktas mot åtgärder som syftar till att öka 
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motståndskraften i mikroföretag, små och 
medelstora företag samt uppstartsföretag, 
men även hos studenter, forskare och 
anställda,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 281
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) i samverkan med unionens andra 
innovationsgrenar och unionens andra 
institutioner, organ och byråer, och för att 
agera på den europeiska 
återhämtningsplanen och den europeiska 
gröna given, offentliggöra riktade 
ansökningsomgångar, främja initiativ 
med hjälp av deras partnerskap, 
ekosystem och samhällen, utveckla 
enskilda projekt och KI-
gruppöverskridande projekt för att stödja 
en hållbar omstrukturering av företagen 
och identifiera mikroföretag, små och 
medelstora företag, uppstartsföretag och 
andra aktörer som behöver stöd och till 
exempel större tillgång till finansiering,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 282
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) i samverkan med unionens andra 
innovationsgrenar och unionens andra 
institutioner, organ och byråer, och för att 
agera på den europeiska 
återhämtningsplanen, offentliggöra 
riktade ansökningsomgångar, främja 
initiativ med hjälp av deras partnerskap, 
ekosystem och samhällen, utveckla 
enskilda projekt och KI-
gruppöverskridande projekt för att stödja 
en omstrukturering av företagen och 
identifiera mikroföretag, små och 
medelstora företag, uppstartsföretag och 
andra aktörer som behöver stöd och till 
exempel större tillgång till finansiering,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 283
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) föreslå initiativ som syftar till att 
stödja deras ekosystem, genom att grunda 
sig på kunskapstriangeln, samtidigt som 
de är tillräckligt flexibla för att kunna 
skapa åtgärder som är ändamålsenliga för 
deras partner och stödmottagare och 
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utanför deras befintliga grupper,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 284
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) upprätta och genomföra  strategier 
för ekonomisk hållbarhet.

e) upprätta och genomföra strategier 
för ekonomisk hållbarhet genom att 
mobilisera medel från offentliga och 
privata källor och från intäkter som 
genereras av deras egen verksamhet,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 285
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) upprätta och genomföra  strategier 
för ekonomisk hållbarhet.

e) upprätta och genomföra strategier 
för att uppnå ekonomisk hållbarhet som 
leder till en gradvis minskning av 
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unionsfinansieringen,

Or. en

Ändringsförslag 286
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) utveckla utåtriktad verksamhet, i 
synnerhet med framväxande institutioner 
och kunskapscentrum i de regioner i 
unionen som presterar sämre,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 287
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) sammankalla ett forum för 
intressenter en gång om året för att 
informera och samråda med berörda och 
intresserade aktörer,

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 288
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förhållandet mellan EIT och varje 
KI-grupp ska regleras genom  ramavtal om 
partnerskap och bidrags  avtal.

3. Förhållandet mellan EIT och varje 
KI-grupp ska regleras genom ramavtal om 
partnerskap och fleråriga bidragsavtal och 
genom en väl definierad långsiktig 
samarbetsstrategi.

Or. en

Motivering

För närvarande förändras förväntningarna årligen, vilket skapar osäkerhet och oro bland 
partnerna och är ett av de största hoten mot ett ekosystem. Det är därför viktigt att en 
långsiktig strategi mellan EIT och KI-grupperna definieras bättre.

Ändringsförslag 289
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förhållandet mellan EIT och varje 
KI-grupp ska regleras genom  ramavtal om 
partnerskap och bidrags  avtal.

3. Förhållandet mellan EIT och varje 
KI-grupp ska regleras genom ramavtal om 
partnerskap och fleråriga bidragsavtal.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
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eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 290
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När projekt och partner väljs ut, 
och när man tvingas välja mellan förslag 
av likvärdig kvalitet, ska KI-grupperna 
efter en bedömning grundad på 
spetskompetenskriteriet, prioritera de 
förslag som
a) omfattar ett större antal lågpresterande 
regioner eller länder på området 
forskning och innovation, enligt den 
europeiska resultattavlan för innovation, 
den regionala resultattavlan för 
innovation och de länder som omfattas av 
bredare deltagande enligt Horisont 
Europa,
b) omfattar ett större antal regioner eller 
länder som ännu inte deltar i KI-
grupperna,
c) involverar regioner och länder som 
åtar sig att bidra med ESI-medel, – 
involverar ett större antal små och 
medelstora företag,
d) har en jämnare könsfördelning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 291
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen



PE650.626v01-00 120/172 AM\1204117SV.docx

SV

Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reglerna för deltagande och spridning i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation ska tillämpas. Med avvikelse 
från de reglerna gäller följande:

Reglerna för deltagande och spridning i 
Horisont Europa ska tillämpas. Med 
avvikelse från de reglerna gäller följande:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 292
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reglerna för deltagande och spridning i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation ska tillämpas. Med avvikelse 
från de reglerna gäller följande:

Reglerna för deltagande och spridning i 
Horisont Europa ska tillämpas. Med 
avvikelse från de reglerna gäller följande:

Or. en

Ändringsförslag 293
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Särskilda regler kan tillämpas för 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 

b) Särskilda regler kan tillämpas för 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
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spridning för KI-gruppernas 
värdeadderande verksamhet.

spridning för KI-gruppernas 
värdeadderande verksamhet, förutsatt att 
det antas delegerade akter om att dessa 
regler får tillämpas endast i välmotiverade 
fall.

Or. en

Ändringsförslag 294
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Särskilda regler kan tillämpas för 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning för KI-gruppernas 
värdeadderande verksamhet.

b) Särskilda regler kan vid behov 
tillämpas för äganderätt, nyttjanderätt, 
utnyttjande och spridning för KI-
gruppernas värdeadderande verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 295
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett partnerskap ska väljas ut och 
utses av EIT till KI-grupp genom ett 
konkurrensutsatt förfarande under insyn 
och öppenhet.   Kriterierna i unionens 
ramprogram för forskning och innovation  
för urval av   europeiska partnerskap ska 

1. Ett partnerskap ska väljas ut och 
utses av EIT till KI-grupp i enlighet med 
de prioriteringar som fastställs i den 
strategiska planeringen av unionens 
tillämpliga ramprogram för forskning och 
innovation och genom ett konkurrensutsatt 
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tillämpas. EIT:s styrelse får specificera 
kriterierna ytterligare, genom att anta och 
publicera kriterier för urvalet av KI-
grupper  grundade på principerna om 
excellens och innovationsrelevans.

förfarande under insyn och öppenhet. 
Kriterierna i unionens ramprogram för 
forskning och innovation för urval av 
europeiska partnerskap ska tillämpas. EIT:s 
styrelse får specificera kriterierna 
ytterligare, genom att anta och publicera 
kriterier för urvalet av KI-grupper 
grundade på principerna om excellens, 
geografiskt balanserad spridning och 
innovationsrelevans när det gäller att 
hantera samhällsutmaningar och 
förverkliga EU:s politiska prioriteringar, 
särskilt minskningen av 
växthusgasutsläppen till nettonollutsläpp 
senast 2040, den europeiska gröna given 
och målen för hållbar utveckling. Externa 
och oberoende experter ska anlitas vid 
urvalsförfarandet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 296
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett partnerskap ska väljas ut och 
utses av EIT till KI-grupp genom ett 
konkurrensutsatt förfarande under insyn 
och öppenhet.   Kriterierna i unionens 
ramprogram för forskning och innovation  
för urval av   europeiska partnerskap ska 
tillämpas. EIT:s styrelse får specificera 
kriterierna ytterligare, genom att anta och 
publicera kriterier för urvalet av KI-
grupper  grundade på principerna om 
excellens och innovationsrelevans.

1. Ett partnerskap ska väljas ut och 
utses av EIT till KI-grupp genom ett 
konkurrensutsatt förfarande under insyn 
och öppenhet. Kriterierna i Horisont 
Europa för urval av europeiska 
partnerskap ska tillämpas. EIT:s styrelse 
får specificera kriterierna ytterligare, 
genom att anta och publicera kriterier för 
urvalet av KI-grupper grundade på 
principerna om excellens och 
innovationsrelevans.
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Or. en

Ändringsförslag 297
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett partnerskap ska väljas ut och 
utses av EIT till KI-grupp genom ett 
konkurrensutsatt förfarande under insyn 
och öppenhet.   Kriterierna i unionens 
ramprogram för forskning och innovation  
för urval av   europeiska partnerskap ska 
tillämpas. EIT:s styrelse får specificera 
kriterierna ytterligare, genom att anta och 
publicera kriterier för urvalet av KI-
grupper  grundade på principerna om 
excellens och innovationsrelevans.

1. Ett partnerskap ska väljas ut och 
utses av EIT till KI-grupp genom ett 
konkurrensutsatt förfarande under insyn 
och öppenhet. Villkoren och kriterierna i 
Horisont Europa samt för urval 
av europeiska partnerskap ska tillämpas. 
EIT:s styrelse får specificera kriterierna 
ytterligare, genom att anta och publicera 
kriterier för urvalet av KI-grupper 
grundade på principerna om excellens, 
innovationsrelevans och jämn geografisk 
fördelning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 298
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EIT ska se till att KI-grupperna 
väljs ut och utses i enlighet med de 
prioriterade områdena och den tidsplan 

2. EIT ska se till att KI-grupperna 
väljs ut och utses i enlighet med de 
prioriterade områdena och den tidsplan 
som fastställs i SIP, och med beaktande av 
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som fastställs i SIP. de prioriteringar som anges i den 
strategiska planeringen i Horisont 
Europa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 299
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utöver kriterierna i unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
för urval av europeiska partnerskap ska 
urvalskriterierna för KI-grupper också 
innefatta:
a) uppvisande av öppenhet och insyn i 
partnerskapets styrning och i strategin för 
att locka nya medlemmar,
b) en tvärvetenskaplig ansats i fråga om 
innovation, däribland införlivande av 
tekniska, samhälleliga och icke-tekniska 
lösningar,
c) partnerskapets förmåga att säkerställa 
en hållbar och långsiktig självförsörjande 
finansiering, inklusive betydande och 
ökande bidrag från den privata sektorn, 
näringslivet och tjänstesektorn,
d) ett lämpligt, balanserat deltagande i 
partnerskapet av organisationer som 
arbetar inom kunskapstriangeln högre 
utbildning, forskning och innovation,
e) uppvisande av en plan för förvaltning 
av immateriella rättigheter som är 
anpassad till den berörda sektorn, 
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inbegripet det sätt på vilket hänsyn tagits 
till bidrag från olika 
partnerorganisationer,
f) åtgärder för att stödja medverkan av 
och samarbete med den privata sektorn, 
bland annat finanssektorn och i synnerhet 
små och medelstora företag, samt 
bildandet av uppstartsföretag, 
avknoppningsföretag samt små och 
medelstora företag i syfte att åstadkomma 
en kommersiell användning av resultaten 
från KI-gruppernas verksamhet,
g) åtgärder för att stödja medverkan av 
och samarbetet med socio-ekonomiska 
aktörer, däribland offentliga myndigheter, 
företag inom den offentliga sektorn och 
ideella organisationer, om lämpligt,
h) beredskap att interagera med andra 
organisationer och nätverk utanför KI-
grupperna i syfte att dela med sig av bästa 
praxis och excellens, bland annat med 
sämre presterande regioner,

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av urvalskriterierna för partnerskap i bilaga VIII till Horisont Europa och KI-
gruppernas särskilda karaktär bör urvalskriterierna för nya KI-grupper specificeras 
ytterligare.

Ändringsförslag 300
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minimivillkoret för att bilda en KI-
grupp är att minst tre  oberoende  
partnerorganisationer, vilka är etablerade i 
minst tre medlemsstater, deltar.

3. Minimivillkoren för att bilda en KI-
grupp är att minst tre oberoende 
partnerorganisationer, bestående av minst 
en högre utbildningsanstalt, ett 
forskningsinstitut och ett privat företag, 
vilka är etablerade i minst tre 
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medlemsstater, deltar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 301
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utöver det villkor som anges i 
punkt 3 ska minst två tredjedelar av de 
partnerorganisationer som bildar en KI-
grupp vara etablerade i medlemsstaterna. 
Minst en högre utbildningsanstalt  , en 
forskningsorganisation  och minst ett privat 
företag ska ingå i varje KI-grupp.

4. Utöver det villkor som anges i 
punkt 3 ska minst två tredjedelar av de 
partnerorganisationer som bildar en KI-
grupp vara etablerade i medlemsstaterna 
för att säkra en balanserad geografisk 
täckning. Minst en högre 
utbildningsanstalt, en 
forskningsorganisation, minst ett privat 
företag, ett litet eller medelstort företag 
eller uppstartsföretag ska ingå i varje KI-
grupp.

Or. en

Ändringsförslag 302
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utöver det villkor som anges i 
punkt 3 ska minst två tredjedelar av de 

4. Utöver det villkor som anges i 
punkt 3 ska minst två tredjedelar av de 
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partnerorganisationer som bildar en KI-
grupp vara etablerade i medlemsstaterna. 
Minst en högre utbildningsanstalt  , en 
forskningsorganisation  och minst ett 
privat företag ska ingå i varje KI-grupp.

partnerorganisationer som bildar en KI-
grupp vara etablerade i medlemsstaterna. 
Vid urvals- och utnämningsförfarandena 
ska hänsyn tas till en balanserad 
geografisk täckning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 303
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EIT ska anta och offentliggöra 
kriterier och förfaranden för finansiering, 
övervakning och utvärdering av KI-
gruppernas verksamhet innan 
urvalsprocessen för nya KI-grupper inleds.   
Den grupp  med medlemsstaternas 
företrädare  som avses i artikel 6 k  ska 
omedelbart informeras om dessa.

5. EIT ska anta och offentliggöra 
kriterier och förfaranden för finansiering, 
övervakning och utvärdering av KI-
gruppernas verksamhet samt införa en 
strategi för finansiell hållbarhet med 
tydliga krav på befintliga och nya KI-
grupper innan urvalsprocessen för nya KI-
grupper inleds. Den grupp med 
medlemsstaternas företrädare som avses i 
artikel 6 k och Europaparlamentet ska 
omedelbart informeras om dessa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 304
Marisa Matias

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EIT ska anta och offentliggöra 
kriterier och förfaranden för finansiering, 
övervakning och utvärdering av KI-
gruppernas verksamhet innan 
urvalsprocessen för nya KI-grupper inleds.   
Den grupp  med medlemsstaternas 
företrädare  som avses i artikel 6 k  ska 
omedelbart informeras om dessa.

5. EIT ska anta och offentliggöra 
kriterier och förfaranden för finansiering, 
övervakning och utvärdering av KI-
gruppernas verksamhet innan 
urvalsprocessen för nya KI-grupper inleds. 
Den grupp med medlemsstaternas 
företrädare som avses i artikel 6 k, EIT:s 
nätverk av nationella kontaktpersoner och 
Europaparlamentet ska omedelbart 
informeras om dessa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 305
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EIT ska anta och offentliggöra 
kriterier och förfaranden för finansiering, 
övervakning och utvärdering av KI-
gruppernas verksamhet innan 
urvalsprocessen för nya KI-grupper inleds.   
Den grupp  med medlemsstaternas 
företrädare  som avses i artikel 6 k  ska 
omedelbart informeras om dessa.

5. EIT ska anta och offentliggöra 
kriterier och förfaranden för finansiering, 
övervakning och utvärdering av KI-
gruppernas verksamhet innan 
urvalsprocessen för nya KI-grupper inleds. 
Den grupp med medlemsstaternas 
företrädare som avses i artikel 6 k, EIT:s 
nätverk av nationella kontaktpunkter och 
Europaparlamentet ska omedelbart 
informeras om dessa.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 306
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. EIT ska anta och offentliggöra 
kriterier och förfaranden för finansiering, 
övervakning och utvärdering av KI-
gruppernas verksamhet innan 
urvalsprocessen för nya KI-grupper inleds.   
Den grupp  med medlemsstaternas 
företrädare  som avses i artikel 6 k  ska 
omedelbart informeras om dessa.

5. EIT ska anta och offentliggöra 
kriterier och förfaranden för finansiering, 
övervakning och utvärdering av KI-
gruppernas verksamhet innan 
urvalsprocessen för nya KI-grupper inleds. 
Den grupp med medlemsstaternas 
företrädare som avses i artikel 6 k och 
Europaparlamentet ska omedelbart 
informeras om dessa.

Or. en

Ändringsförslag 307
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska, i  nära  samarbete med 
kommissionen och på grundval av 
indikatorer som anges i bland annat   
unionens ramprogram för forskning och 
innovation  och i SIP, anordna kontinuerlig 
övervakning och återkommande oberoende 
utvärderingar av varje KI-grupps resultat 
och effekt. Resultaten av sådan 
övervakning och utvärdering ska 

EIT ska, i nära samarbete med 
kommissionen och på grundval av 
indikatorer som anges i bland 
annat unionens ramprogram för forskning 
och innovation och i SIP, anordna 
kontinuerlig övervakning och 
återkommande oberoende utvärderingar av 
varje KI-grupps resultat och effekt, i 
enlighet med artikel 11. Resultaten av 
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rapporteras till Europaparlamentet och till 
rådet samt offentliggöras.

sådan övervakning och utvärdering ska 
rapporteras till Europaparlamentet och till 
rådet samt offentliggöras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 308
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska, i  nära  samarbete med 
kommissionen och på grundval av 
indikatorer som anges i bland annat   
unionens ramprogram för forskning och 
innovation  och i SIP, anordna kontinuerlig 
övervakning och återkommande oberoende 
utvärderingar av varje KI-grupps resultat 
och effekt. Resultaten av sådan 
övervakning och utvärdering ska 
rapporteras till Europaparlamentet och till 
rådet samt offentliggöras.

EIT ska, i nära samarbete med 
kommissionen och på grundval av 
indikatorer som anges i bland annat 
Horisont Europa och i SIP, anordna 
kontinuerlig övervakning och 
återkommande oberoende utvärderingar av 
varje KI-grupps resultat och effekt. 
Resultaten av sådan övervakning och 
utvärdering ska rapporteras till 
Europaparlamentet och till rådet samt 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 309
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
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Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska, i  nära  samarbete med 
kommissionen och på grundval av 
indikatorer som anges i bland annat   
unionens ramprogram för forskning och 
innovation  och i SIP, anordna kontinuerlig 
övervakning och återkommande oberoende 
utvärderingar av varje KI-grupps resultat 
och effekt. Resultaten av sådan 
övervakning och utvärdering ska 
rapporteras till Europaparlamentet och till 
rådet samt offentliggöras.

EIT ska, i nära samarbete med 
kommissionen och på grundval av 
indikatorer som anges i bland annat 
Horisont Europa och i SIP, anordna 
kontinuerlig övervakning och 
återkommande oberoende utvärderingar av 
varje KI-grupps resultat, effekt och 
åtgärder för att uppnå ekonomisk 
hållbarhet. Resultaten av sådan 
övervakning och utvärdering ska 
rapporteras till Europaparlamentet och till 
rådet samt offentliggöras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 310
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En KI-grupps varaktighet, förlängning och 
avveckling

Varaktighet, förlängning och uppsägning 
av ramavtal om partnerskap

Or. en

Motivering

Rubriken är vilseledande och rampartnerskapets slut betyder inte nödvändigtvis att en KI-
grupp är avslutad.

Ändringsförslag 311
Klaus Buchner
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för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beroende på resultatet av en 
omfattande halvtidsöversyn som ska 
genomföras före utgången av den 
inledande sjuårsperioden får   styrelsen  
besluta att förlänga ett ramavtal om 
partnerskap med en KI-grupp utöver den   
inledande perioden   för ytterligare en 
period på högst sju år, eller att avsluta 
EIT:s ekonomiska bidrag och inte förlänga 
ramavtalet om partnerskap. Styrelsen ska 
särskilt beakta hur pass väl KI-gruppen 
lyckats uppnå ekonomisk hållbarhet, dess 
förmåga att säkerställa öppenhet för nya 
medlemmar och   gränserna för   det 
ekonomiska bidrag från unionen  som 
avses i artikel 20,   samt dess relevans i 
förhållande till  EIT:s mål.

2. Med utgångspunkt i resultaten 
från den årliga övervakningen av KI-
grupperna, i enlighet med artikel 10, och 
beroende på resultatet av en omfattande 
halvtidsöversyn som ska genomföras före 
utgången av det fjärde året i den inledande 
sjuårsperioden får styrelsen besluta att 
fortsätta ramavtalet om partnerskap med 
en KI-grupp till utgången av 
den inledande perioden, eller att avsluta 
EIT:s ekonomiska bidrag i enlighet med 
punkt 3 i denna artikel.

I sin bedömning ska styrelsen särskilt 
beakta KI-gruppernas uppnådda egna 
mål, KI-gruppens relevans när det gäller 
att hantera unionens globala och 
samhälleliga utmaningar, hur giltiga och 
tillämpliga KI-gruppernas erfarenheter 
och insikter har varit för att minska 
växthusgasutsläppen till nettonollutsläpp 
och uppnå målen för hållbar utveckling, 
KI-gruppernas försök till samordning 
med andra relevanta FoI-initiativ, KI-
gruppens uppnådda grad av ekonomisk 
hållbarhet, dess förmåga att säkerställa 
öppenhet för och locka till sig nya 
medlemmar, transparensen i dess 
styrning, styrkan i det skapade 
innovationsekosystemet och den 
geografiska täckningen samt gränserna 
för det ekonomiska bidrag från unionen 
som avses i artikel 20, dess europeiska 
mervärde, dess förmåga att säkerställa 
öppenhet för nya medlemmar och 
gränserna för det ekonomiska bidrag från 
unionen som avses i artikel 20, samt dess 
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relevans i förhållande till EIT:s mål.
Resultaten av halvtidsöversynerna ska 
rapporteras till Europaparlamentet och 
till rådet samt offentliggöras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 312
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beroende på resultatet av en 
omfattande halvtidsöversyn som ska 
genomföras före utgången av den 
inledande sjuårsperioden får   styrelsen  
besluta att förlänga ett ramavtal om 
partnerskap med en KI-grupp utöver den   
inledande perioden   för ytterligare en 
period på högst sju år, eller att avsluta 
EIT:s ekonomiska bidrag och inte förlänga 
ramavtalet om partnerskap. Styrelsen ska 
särskilt beakta hur pass väl KI-gruppen 
lyckats uppnå ekonomisk hållbarhet, dess 
förmåga att säkerställa öppenhet för nya 
medlemmar och   gränserna för   det 
ekonomiska bidrag från unionen  som 
avses i artikel 20,   samt dess relevans i 
förhållande till  EIT:s mål.

2. Beroende på resultatet av en 
omfattande halvtidsöversyn som ska 
genomföras före det fjärde året i den 
första perioden får styrelsen besluta att 
förlänga ett ramavtal om partnerskap med 
en KI-grupp utöver den inledande 
perioden för ytterligare en period på högst 
sju år, eller att avsluta EIT:s ekonomiska 
bidrag och inte förlänga ramavtalet om 
partnerskap. Styrelsen ska särskilt beakta 
relevansen för unionens globala och 
samhälleliga utmaningar, kriterierna i 
Horisont Europa för genomförande, 
övervakning och utvärdering av de 
europeiska partnerskapen, uppnåendet av 
KI-gruppens egna mål, KI-gruppens 
försök att samordna med andra relevanta 
forsknings- och innovationsinitiativ, hur 
pass väl KI-gruppen lyckats uppnå 
ekonomisk hållbarhet, dess förmåga att 
säkerställa öppenhet för nya medlemmar 
och insyn, dess geografiska täckning och 
könsfördelning liksom gränserna för det 
ekonomiska bidrag från unionen som avses 
i artikel 20, samt dess relevans i 
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förhållande till EIT:s mål.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 313
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beroende på resultatet av en 
omfattande halvtidsöversyn som ska 
genomföras före utgången av den 
inledande sjuårsperioden får   styrelsen  
besluta att förlänga ett ramavtal om 
partnerskap med en KI-grupp utöver den   
inledande perioden   för ytterligare en 
period på högst sju år, eller att avsluta 
EIT:s ekonomiska bidrag och inte förlänga 
ramavtalet om partnerskap. Styrelsen ska 
särskilt beakta hur pass väl KI-gruppen 
lyckats uppnå ekonomisk hållbarhet, dess 
förmåga att säkerställa öppenhet för nya 
medlemmar och   gränserna för   det 
ekonomiska bidrag från unionen  som 
avses i artikel 20,   samt dess relevans i 
förhållande till  EIT:s mål.

2. Beroende på det positiva resultatet 
av en omfattande bedömning gjord av 
oberoende externa experter före utgången 
av den inledande sjuårsperioden 
får styrelsen besluta att förlänga ett 
ramavtal om partnerskap med en KI-grupp 
utöver den inledande perioden för 
ytterligare en period på högst sju år, eller 
att avsluta EIT:s ekonomiska bidrag och 
inte förlänga ramavtalet om partnerskap. 
Styrelsen ska särskilt beakta hur pass väl 
KI-gruppen lyckats uppnå ekonomisk 
hållbarhet, dess förmåga att säkerställa 
öppenhet för nya partner och hur väl den 
lyckats locka till sig nya partner, och 
gränserna för det ekonomiska bidrag från 
unionen som avses i artikel 20, samt dess 
relevans i förhållande till EIT:s mål.

Or. en

Ändringsförslag 314
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
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Artikel 11 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid utgången av den inledande 
sjuårsperioden får styrelsen bestämma om 
att förlänga ramavtalet om partnerskap 
med ännu en sjuårsperiod. Beslutet ska 
grundas på de kriterier som anges i punkt 
2 och på den slutliga utvärdering av KI-
gruppernas resultat som ska göras före 
utgången av den inledande 
sjuårsperioden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 315
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om det inledande sjuåriga avtalet 
förlängs ska ännu en halvtidsöversyn 
göras av KI-gruppen, och detta ska ske 
före utgången av det fjärde året av den 
andra sjuårsperioden, baserat på samma 
kriterier och metoder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 316
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Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beroende på resultatet av den 
slutliga översynen före utgången av det 
fjortonde året av ramavtalet om 
partnerskap får EIT ingå ett samarbetsavtal 
med en KI-gruppen.

4. Beroende på resultatet av den 
slutliga översynen före utgången av det 
fjortonde året av ramavtalet om 
partnerskap får EIT ingå ett samarbetsavtal 
med KI-gruppen eller under exceptionella 
och vederbörligen motiverade 
omständigheter och med förbehåll för en 
ingående bedömning av externa 
oberoende experter, får styrelsen besluta 
att förlänga ramavtalet om partnerskap 
med en KI-grupp fram till slutet av den 
nuvarande programperioden.

En sådan förlängning ska förutsätta att
a) såväl externa experter som styrelsen 
gör en ingående positiv utvärdering av 
KI-gruppen, med hänsyn till 
bedömningskriterierna i punkt 2,
b) KI-grupperna lämnar en detaljerad 
förklaring om varför och hur ramavtalet 
om partnerskap ska förlängas,
c) de av KI-gruppens verksamheter som 
än så länge inte kan vara finansiellt 
hållbara, men är fortsatt nödvändiga för 
KI-gruppens uppgifter, verksamhet och 
kapacitet när det gäller att bemöta 
samhälleliga utmaningar, är begränsade i 
tid, budget och omfattning, 

KI-gruppen ska beskriva denna 
verksamhet i en detaljerad plan som ska 
lämna till styrelsen för utvärdering.

Or. en

Motivering

Efter tio års insatser har den första omgången KI-grupper en bättre överblick över deras 
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olika verksamheter. Erfarenheten visar att vissa viktiga verksamheter, t.ex. samordning och 
utbildning, inte är ekonomiskt hållbara av strukturella skäl. Mindre innovativa medlemsstater 
kan fortfarande behöva särskilt stöd tills de har hunnit ikapp. För dessa verksamheter ska ett 
begränsat men stabilt stöd från EIT till KI-grupperna vara möjligt i varje enskilt fall, efter det 
fjortonde året av ramavtalet om partnerskap.

Ändringsförslag 317
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beroende på resultatet av den 
slutliga översynen före utgången av det 
fjortonde året av ramavtalet om 
partnerskap får EIT ingå ett samarbetsavtal 
med en KI-gruppen.

4. Beroende på resultatet av den 
slutliga översynen före utgången av det 
fjortonde året av ramavtalet om 
partnerskap får EIT ingå ett samarbetsavtal 
med en KI-grupp, eller så får styrelsen, 
enligt strikta villkor, besluta att förlänga 
ramavtalet om partnerskap, vars 
omfattning och budget ska begränsas, för 
den första omgången KI-grupper. En 
sådan förlängning av ramavtalet om 
partnerskap ska förutsätta att
a) styrelsen gör en ingående utvärdering 
av KI-gruppen, med hänsyn till 
bedömningskriterierna i punkt 2 och efter 
en oberoende bedömning,
b) KI-gruppen lägger fram en detaljerad 
plan om varför ramavtalet om 
partnerskap bör förlängas. Omfattningen 
av och budgeten för det förlängda 
ramavtalet om partnerskap ska begränsas 
till väsentliga verksamheter som inte är 
ekonomiskt hållbara. Dessa verksamheter 
ska beskrivas i en detaljerad plan som 
styrelsen ska lämna för utvärdering. EIT 
ska samråda med Europaparlamentet 
innan den inledande sjuårsperioden 
förlängs.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 318
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beroende på resultatet av den 
slutliga översynen före utgången av det 
fjortonde året av ramavtalet om 
partnerskap får EIT ingå ett 
samarbetsavtal med en KI-gruppen.

4. Beroende på resultatet av den 
slutliga översynen före utgången av det 
fjortonde året av ramavtalet om 
partnerskap får styrelsen, enligt strikta 
villkor, besluta att förlänga ramavtalet om 
partnerskap med en KI-grupp. En sådan 
förlängning av ramavtalet om 
partnerskap ska 

a) förutsätta att styrelsen gör en ingående 
utvärdering av KI-gruppen, med hänsyn 
till bedömningskriterierna i punkt 2,
b) förutsätta att KI-gruppen lägger fram 
en detaljerad plan som vederbörligen 
motiverar varför ramavtalet om 
partnerskap bör förlängas,
c) omfattningen och budgeten begränsas 
till de av KI-gruppens verksamheter som 
ännu inte kan vara ekonomiskt hållbara, 
men som är fortsatt nödvändiga för att 
KI-gruppen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter.
Dessa verksamheter ska beskrivas i en 
detaljerad plan som styrelsen ska lämna 
för utvärdering. ETI ska samråda med 
Europaparlamentet om beslutet att 
förlänga ramavtalet om partnerskap.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 319
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beroende på resultatet av den 
slutliga översynen före utgången av det 
fjortonde året av ramavtalet om 
partnerskap får EIT ingå ett samarbetsavtal 
med en KI-gruppen.

4. Beroende på resultatet av den 
slutliga översynen före utgången av det 
fjortonde året av ramavtalet om 
partnerskap får EIT ingå ett samarbetsavtal 
med en KI-grupp, eller så får styrelsen, 
enligt strikta villkor, besluta om en 
eventuell förlängning av ramavtalet om 
partnerskap, efter att oberoende experter 
gjort en grundlig utvärdering. 
Förlängningen ska vara begränsad vad 
gäller tillämpningsområde, tid och 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 320
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Utbildningsbevis

1. Utbildningsbevis för högre utbildning 
enligt artikel 7.1 c ska i överensstämmelse 
med nationella bestämmelser och 
ackrediteringsförfaranden utfärdas av 
deltagande högre utbildningsanstalter. I  
ramavtalen om partnerskap och 
bidragsavtalen   mellan EIT och KI-
grupperna ska det föreskrivas att dessa 
utbildningsbevis också får betecknas EIT-
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utbildningsbevis.
2. EIT ska uppmuntra deltagande högre 
utbildningsanstalter att
a) utfärda gemensamma eller flerfaldiga 
utbildningsbevis, där KI-gruppens 
integrerade karaktär avspeglas; dessa får 
dock även utfärdas av en enstaka högre 
utbildningsanstalt,
b) sprida bästa praxis om horisontella 
frågor,
c) beakta följande:
i) Unionsåtgärder  som vidtas i enlighet 
med artiklarna   165  och   166  i 
fördraget.
ii) Åtgärder som vidtas med anknytning 
till Europeiska området för högre 
utbildning.

Or. en

Motivering

All verksamhet som bedrivs av KI-grupper måste bygga på en integrering av alla de tre 
inslagen i kunskapstriangeln, alltså utbildning, innovation och företagsgrundande, eftersom 
detta är det effektivaste sättet att göra framsteg med EIT:s och KI-gruppernas mål, tagna som 
helhet. Att bedriva verksamheter som hör hemma endast i utbildningssammanhang, för att 
därmed förbättra utbildningen inom Europa, det är inte en uppgift för EIT och dess KI-
grupper.

Ändringsförslag 321
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utbildningsbevis för högre 
utbildning enligt artikel 7.1 c ska i 
överensstämmelse med nationella 
bestämmelser och 
ackrediteringsförfaranden utfärdas av 
deltagande högre utbildningsanstalter. I  

1. Utbildningsbevis för högre 
utbildning enligt artikel 7.1 c ska i 
överensstämmelse med nationella 
bestämmelser och 
ackrediteringsförfaranden utfärdas av 
deltagande högre utbildningsanstalter. 
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ramavtalen om partnerskap och 
bidragsavtalen   mellan EIT och KI-
grupperna ska det föreskrivas att dessa 
utbildningsbevis också får betecknas EIT-
utbildningsbevis.

I ramavtalen om partnerskap och 
bidragsavtalen mellan EIT och KI-
grupperna ska det föreskrivas att dessa 
utbildningsbevis också ska betecknas som 
EIT-utbildningsbevis.

Or. en

Ändringsförslag 322
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utbildningsbevis för högre 
utbildning enligt artikel 7.1 c ska i 
överensstämmelse med nationella 
bestämmelser och 
ackrediteringsförfaranden utfärdas av 
deltagande högre utbildningsanstalter. I  
ramavtalen om partnerskap och 
bidragsavtalen   mellan EIT och KI-
grupperna ska det föreskrivas att dessa 
utbildningsbevis också får betecknas EIT-
utbildningsbevis.

1. Utbildningsbevis för högre 
utbildning enligt artikel 7.1 c ska i 
överensstämmelse med nationella 
bestämmelser och 
ackrediteringsförfaranden utfärdas av 
deltagande högre utbildningsanstalter. I 
ramavtalen om partnerskap och 
bidragsavtalen mellan EIT och KI-
grupperna ska det föreskrivas att dessa 
utbildningsbevis också ska betecknas som 
EIT-utbildningsbevis.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 323
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) främja och offentliggöra EIT-
märkningen i sin utbildning och sina 
utbildningsbevis,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 324
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. ta fram program som fokuserar på 
livslångt lärande och på certifiering,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 325
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIT  och KI-grupperna  ska se till 
att  deras  verksamhet präglas av en hög 
nivå av öppenhet. EIT  och KI-grupperna  

1. EIT och KI-grupperna ska se till att 
deras verksamhet präglas av en hög nivå av 
öppenhet. EIT och KI-grupperna ska 
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ska särskilt skapa en tillgänglig och 
kostnadsfri Internettjänst med information 
om  sin   verksamhet.

särskilt skapa en tillgänglig och kostnadsfri 
Internettjänst med information om sin 
verksamhet och de möjligheter, i 
synnerhet öppna ansökningsomgångar, 
som de anordnar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 326
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I den gemensamma databasen för 
Horisont Europa ska det i god tid finnas 
detaljerad information om de 
övervaknings- och utvärderingsprocesser 
som avses i artikel 11 och 18, inbegripet 
hur de bidrar till Horisont Europas 
klimatintegreringsmål uppdelat per KI-
grupp, och resultat från alla 
förslagsinfordringar som EIT eller dess 
KI-grupper går ut med.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 327
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. KI-grupperna eller deras 
partnerorganisationer får ansöka om   
ekonomiskt bidrag från unionen , särskilt 
från   unionens  olika program och fonder, i 
enlighet med respektive bestämmelser. 
Sådana bidrag ska dock inte  täcka samma 
kostnader   som redan finansieras via   ett 
annat unionsprogram  .

5. KI-grupperna eller deras 
partnerorganisationer får ansöka 
om ekonomiskt bidrag från unionen, 
särskilt från unionens olika program och 
fonder, i enlighet med respektive 
bestämmelser. Sådana bidrag ska dock 
inte täcka samma kostnader som redan 
finansieras via ett annat unionsprogram.

Det ekonomiska bidraget från andra 
unionsprogram får inte överskrida 25 % 
av KI-gruppernas årliga budget, beräknat 
på ett genomsnitt på tre år.

Or. en

Ändringsförslag 328
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Bidrag från partnerorganisationer 
till KI-gruppernas finansiering ska 
fastställas i enlighet med de 
medfinansieringssatser som avses i punkt 4 
och avspegla KI-gruppernas strategier för 
ekonomisk hållbarhet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 329
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
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Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. EIT ska inrätta en 
konkurrensinriktad   tilldelningsmekanism  
för   att anslå  en lämplig andel av sitt 
årliga finansiella bidrag till KI-grupperna. 
Denna ska innefatta en bedömning av KI-
gruppernas verksamhetsplaner och resultat, 
vilken ska göras genom kontinuerlig 
övervakning  , särskilt vad gäller hur de 
lyckas uppnå ekonomisk hållbarhet  .

7. EIT ska inrätta en 
konkurrensinriktad och resultatbaserad 
tilldelningsmekanism för att anslå en 
lämplig andel av sitt årliga finansiella 
bidrag till KI-grupperna.  Denna ska 
innefatta en bedömning av KI-gruppernas 
verksamhetsplaner, deras öppenhet för nya 
medlemmar, deras strategier för spridning 
och deras geografiska utbredning samt av 
verksamhetsplanernas resultat, vilken ska 
göras genom kontinuerlig övervakning, 
särskilt vad gäller hur de lyckas uppnå 
ekonomisk hållbarhet. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas de åtgärder 
som vidtagits för att mildra effekterna av 
covid-19-krisen samt utvecklingen av 
innovativa idéer.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 330
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. EIT ska inrätta en 
konkurrensinriktad   tilldelningsmekanism  
för   att anslå  en lämplig andel av sitt 
årliga finansiella bidrag till KI-grupperna. 
Denna ska innefatta en bedömning av KI-

7. EIT ska inrätta en 
konkurrensinriktad och resultatbaserad 
tilldelningsmekanism för att anslå en 
lämplig andel av sitt årliga finansiella 
bidrag till KI-grupperna.  Denna ska 
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gruppernas verksamhetsplaner och 
resultat, vilken ska göras genom 
kontinuerlig övervakning  , särskilt vad 
gäller hur de lyckas uppnå ekonomisk 
hållbarhet  .

innefatta en bedömning av kvaliteten och 
potentialen hos de projekt som föreslås i 
KI-gruppernas verksamhetsplaner och av 
resultaten under tidigare år, vilken ska 
göras genom kontinuerlig övervakning, av 
verksamhetens genomslag i hela unionen 
samt av hur de lyckas uppnå ekonomisk 
hållbarhet och bidra till målet om 
klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 331
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. EIT ska inrätta en 
konkurrensinriktad   tilldelningsmekanism  
för   att anslå  en lämplig andel av sitt 
årliga finansiella bidrag till KI-grupperna. 
Denna ska innefatta en bedömning av KI-
gruppernas verksamhetsplaner och resultat, 
vilken ska göras genom kontinuerlig 
övervakning  , särskilt vad gäller hur de 
lyckas uppnå ekonomisk hållbarhet  .

7. EIT ska inrätta en 
konkurrensinriktad och resultatbaserad 
tilldelningsmekanism för att anslå en 
lämplig andel av sitt årliga finansiella 
bidrag till KI-grupperna.  Denna ska 
innefatta en bedömning av KI-gruppernas 
verksamhetsplaner, deras öppenhet för nya 
medlemmar, deras strategier för 
spridning, KI-
gruppsammanslutningarnas geografiska 
täckning och resultat, vilken ska göras 
genom kontinuerlig övervakning, särskilt 
vad gäller hur de lyckas uppnå ekonomisk 
hållbarhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 332
Lina Gálvez Muñoz
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för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. EIT ska inrätta en 
konkurrensinriktad   tilldelningsmekanism  
för   att anslå  en lämplig andel av sitt 
årliga finansiella bidrag till KI-grupperna. 
Denna ska innefatta en bedömning av KI-
gruppernas verksamhetsplaner och resultat, 
vilken ska göras genom kontinuerlig 
övervakning  , särskilt vad gäller hur de 
lyckas uppnå ekonomisk hållbarhet  .

7. EIT ska inrätta en 
konkurrensinriktad och resultatbaserad 
tilldelningsmekanism för att anslå en 
lämplig andel av sitt årliga finansiella 
bidrag till KI-grupperna.  Denna ska 
innefatta en bedömning av KI-gruppernas 
verksamhetsplaner och resultat, vilken ska 
göras genom kontinuerlig övervakning, 
särskilt vad gäller hur de lyckas uppnå 
ekonomisk hållbarhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 333
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en uppskattning av 
finansieringsbehov och finansieringskällor,

b) en uppskattning av 
finansieringsbehov och finansieringskällor, 
inbegripet det uppskattade belopp som 
bidrar till klimatintegreringsmålet inom 
unionens ram för forskning och 
innovation,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska öka transparensen i EIT:s planering och rapportering när det 
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gäller dess bidrag till klimatintegreringsmålet inom ramen för Horisont Europa.

Ändringsförslag 334
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en uppskattning av vilka behov av 
personal de uppdaterade uppgifterna 
motsvarar,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 335
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en uppskattning av vilka behov av 
personal som nya uppgifter kommer att 
föranleda,

Or. en

Motivering

I och med införandet av två nya KI-grupper kommer EIT:s personalbehov sannolikt att öka, 
vilket bör återspeglas i det samlade programdokumentet.
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Ändringsförslag 336
Robert Roos
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) aspekter av det tvååriga 
krisprogrammet,

Or. en

Ändringsförslag 337
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) lämpliga indikatorer för 
övervakningen av KI-gruppernas och EIT:s 
verksamhet enligt en   konsekvensinriktad  
metod,

c) lämpliga kvalitativa och 
kvantitativa strategier, metoder, verktyg 
och indikatorer för övervakningen av KI-
gruppernas och EIT:s verksamhet enligt en 
konsekvensinriktad strategi som 
inbegriper passande strategier, metoder 
och verktyg för att skapa insikter och ny 
kunskap som kan leda till 
tvärvetenskapliga kunskapsutbyten för att 
påskynda framstegen med att minska 
växthusgasutsläppen till nettonollutsläpp.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 338
Lina Gálvez Muñoz
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för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) lämpliga indikatorer för 
övervakningen av KI-gruppernas och EIT:s 
verksamhet enligt en   konsekvensinriktad  
metod,

c) lämpliga indikatorer för 
övervakningen av KI-gruppernas och EIT:s 
verksamhet enligt en konsekvensinriktad 
och resultatbaserad metod,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 339
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EIT ska anta en  konsoliderad  årlig  
verksamhetsrapport     , som  ska innehålla 
en  heltäckande  beskrivning av EIT:s och 
KI-gruppernas verksamhet under det 
föregående kalenderåret och  om EIT:s 
bidrag till målen för unionens ramprogram 
för forskning och innovation, samt   till 
unionens strategier och mål på områdena 
innovation, forskning och utbildning. Den 
ska också innehålla  en bedömning av 
resultaten i förhållande till fastställda mål, 
indikatorer och tidsramar, de risker som är 
förknippade med verksamheten, 
resursanvändningen och EIT:s allmänna 
funktionssätt.  Den konsoliderade årliga 
verksamhetsrapporten ska innehålla 
ytterligare omfattande information i 
enlighet med EIT:s finansiella 

2. EIT ska anta en konsoliderad 
årlig verksamhetsrapport, som ska 
innehålla en heltäckande beskrivning av 
EIT:s och KI-gruppernas verksamhet under 
det föregående kalenderåret och om EIT:s 
bidrag till målen för unionens ramprogram 
för forskning och innovation, inklusive 
deras bidrag till att uppnå målen för 
hållbar utveckling och minska 
växthusgasutsläppen till nettonollutsläpp 
senast 2040, samt till unionens strategier 
och mål på områdena innovation, forskning 
och utbildning. Den ska också innehålla en 
bedömning av resultaten i förhållande till 
fastställda mål, indikatorer och tidsramar, 
de risker som är förknippade med 
verksamheten, resursanvändningen, 
inklusive dess bidrag till 
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bestämmelser. klimatintegreringsmålet inom ramen för 
forskning och innovation, och EIT:s 
allmänna funktionssätt. Den konsoliderade 
årliga verksamhetsrapporten ska innehålla 
ytterligare omfattande information i 
enlighet med EIT:s finansiella 
bestämmelser.

EIT:s direktör ska varje år lägga fram 
den årliga rapporten för 
Europaparlamentets behöriga utskott.

Or. en

Ändringsförslag 340
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EIT ska anta en  konsoliderad  årlig  
verksamhetsrapport     , som  ska innehålla 
en  heltäckande  beskrivning av EIT:s och 
KI-gruppernas verksamhet under det 
föregående kalenderåret och  om EIT:s 
bidrag till målen för unionens 
ramprogram för forskning och 
innovation, samt   till unionens strategier 
och mål på områdena innovation, forskning 
och utbildning. Den ska också innehålla  en 
bedömning av resultaten i förhållande till 
fastställda mål, indikatorer och tidsramar, 
de risker som är förknippade med 
verksamheten, resursanvändningen och 
EIT:s allmänna funktionssätt.  Den 
konsoliderade årliga verksamhetsrapporten 
ska innehålla ytterligare omfattande 
information i enlighet med EIT:s 
finansiella bestämmelser.

2. EIT ska anta en konsoliderad 
årlig verksamhetsrapport, som ska 
innehålla en heltäckande beskrivning av 
EIT:s och KI-gruppernas verksamhet under 
det föregående kalenderåret och om EIT:s 
bidrag till målen för Horisont Europa, 
samt till unionens strategier och mål på 
områdena innovation, forskning och 
utbildning. Den ska också innehålla en 
bedömning av resultaten i förhållande till 
fastställda mål, indikatorer och tidsramar, 
de risker som är förknippade med 
verksamheten, resursanvändningen och 
EIT:s allmänna funktionssätt. Den 
konsoliderade årliga verksamhetsrapporten 
ska innehålla ytterligare omfattande 
information i enlighet med EIT:s 
finansiella bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 341
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ordna   
utvärderingar  av EIT  med hjälp av 
oberoende experter på grundval av ett 
förfarande som präglas av insyn och i 
enlighet med dess finansiella bestämmelser  
. Utvärderingarna ska granska hur EIT 
fullgör sitt uppdrag, omfatta all verksamhet 
inom EIT och KI-grupperna   samt  
behandla det  europeiska  mervärde som 
EIT ger, verksamhetens följder, 
genomslag, hållbarhet, effektivitet och 
relevans samt dess  samstämmighet  
och/eller komplementaritet med  relevant   
nationell politik eller  unionspolitik ,  , 
inklusive synergier med andra delar av 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation  .   Utvärderingarna ska  beakta 
de synpunkter som framförts av berörda 
aktörer på europeisk och nationell nivå  
och ligga till grund för kommissionens 
programutvärderingar som föreskrivs i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation  .

2. Kommissionen ska se till att 
oberoende experter utvärderar EIT på 
grundval av ett förfarande som präglas av 
insyn och i enlighet med dess finansiella 
bestämmelser. Utvärderingarna ska 
granska hur EIT fullgör sitt uppdrag, 
omfatta all verksamhet inom EIT och KI-
grupperna samt behandla det europeiska 
mervärde som EIT ger, verksamhetens 
följder, genomslag, hållbarhet, effektivitet 
och relevans samt dess samstämmighet 
och/eller komplementaritet med relevant 
nationell politik eller unionspolitik, 
inklusive synergier med andra delar av 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation, särskilt EIC, andra 
partnerskap och uppdrag. 
Utvärderingsarbetet ska också omfatta en 
bedömning av aspekter som rör 
främjandet av medverkan från deltagare 
från regioner som befunnits vara 
lågpresterande på området forskning och 
innovation och av deltagande från små 
och medelstora företag och 
uppstartsföretag samt EIT:s bidrag till 
målen för hållbar utveckling och till att 
uppnå en ekonomi med nettonollutsläpp 
av växthusgaser senast 2040. 
Utvärderingarna ska beakta de synpunkter 
som framförts av berörda aktörer på 
europeisk och nationell nivå och ligga till 
grund för kommissionens 
programutvärderingar som föreskrivs i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 342
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ordna   
utvärderingar  av EIT  med hjälp av 
oberoende experter på grundval av ett 
förfarande som präglas av insyn och i 
enlighet med dess finansiella bestämmelser  
. Utvärderingarna ska granska hur EIT 
fullgör sitt uppdrag, omfatta all verksamhet 
inom EIT och KI-grupperna   samt  
behandla det  europeiska  mervärde som 
EIT ger, verksamhetens följder, 
genomslag, hållbarhet, effektivitet och 
relevans samt dess  samstämmighet  
och/eller komplementaritet med  relevant   
nationell politik eller  unionspolitik ,  , 
inklusive synergier med andra delar av 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation  .   Utvärderingarna ska  beakta 
de synpunkter som framförts av berörda 
aktörer på europeisk och nationell nivå  
och ligga till grund för kommissionens 
programutvärderingar som föreskrivs i 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation  .

2. Kommissionen ska 
ordna utvärderingar av EIT med hjälp av 
oberoende experter på grundval av ett 
förfarande som präglas av insyn och i 
enlighet med dess finansiella 
bestämmelser. Utvärderingarna ska 
granska hur EIT fullgör sitt uppdrag, 
omfatta all verksamhet inom EIT och KI-
grupperna samt behandla det europeiska 
mervärde som EIT ger, verksamhetens 
följder, genomslag, hållbarhet, effektivitet 
och relevans samt dess samstämmighet 
och/eller komplementaritet med relevant 
nationell politik eller unionspolitik, 
inklusive synergier med andra delar av 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation. Utvärderingarna ska beakta de 
synpunkter som framförts av berörda 
aktörer på europeisk och nationell nivå och 
ligga till grund för kommissionens 
programutvärderingar som föreskrivs i 
Horisont Europa.

Or. en

Ändringsförslag 343
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
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Halvtidsöversyn av EIT
EIT ska bli föremål för en grundlig 
halvtidsöversyn av kommissionen, på 
grundval av de regelbundna 
utvärderingar som fastställs i artikel 19 i 
denna förordning. Den ska genomföras 
med hjälp av oberoende experter som 
valts ut genom ett öppet och transparent 
förfarande när det finns tillräckligt med 
information om EIT:s framsteg med 
genomförandet, dock senast fyra år efter 
det att programmet började genomföras. 
Bland annat ska halvtidsöversynen 
bedöma hur framgångsrikt pilotprojektet 
vid högre utbildningsanstalter har varit 
och om det eventuellt ska fortsätta 
respektive utvidgas, samt huruvida 
budgetsituationen tillåter inrättandet av 
en ny KI-grupp. Den bör också ge 
kvantitativ och kvalitativ kunskap om 
EIT:s och KI-grupperna:s bidrag vad 
gäller minskningen av 
växthusgasutsläppen till nettonollutsläpp, 
den europeiska gröna given och 
uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling. Dessutom ska 
halvtidsöversynen omfatta en bedömning 
av möjligheten att föra alla 
genomförandeorgan för pelare III i 
Horisont Europa närmare varandra med 
målet att det ska finnas en enda 
kontaktpunkt för innovation med en 
uppsättning olika kompletterande 
verksamheter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 344
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Halvtidsöversyn av EIT

Senast den ... [tre år efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande] ska denna 
förordning bli föremål för en grundlig 
halvtidsöversyn av kommissionen, på 
grundval av de regelbundna 
utvärderingarna som fastställs i artikel 
19.2 och 19.3. Bland annat ska 
halvtidsöversynen även omfatta en 
bedömning av effektiviteten i KI-
gruppernas strategier för ekonomisk 
hållbarhet samt av möjligheten att föra 
alla genomförandeorgan för pelare III i 
Horisont Europa närmare varandra med 
målet att maximera synergieffekterna och 
ha en enda kontaktpunkt för innovation 
med en uppsättning olika kompletterande 
verksamheter. Vid översynen bör man 
också undersöka om EIT skulle kunna 
spela en mer övergripande roll inom alla 
pelare i Horisont Europa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 345
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1 För perioden den 1 januari 2021–
31 december 2027 ska unionen ge ett 
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bidrag i form av ett ekonomiskt bidrag på 
4 % från den totala budgeten för Horisont 
Europa
.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 346
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen kan ge bidrag i form av ett 
ekonomiskt bidrag från unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
eller från andra unionsprogram, utan att 
detta påverkar de belopp som beslutats i 
respektive fleråriga budgetram.

EIT kan få ytterligare finansiering från 
andra unionsprogram.

Or. en

Motivering

Överensstämmelse med punkt 1 - stycke -1 (nytt).

Ändringsförslag 347
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Unionen kan ge bidrag i form av ett 
ekonomiskt bidrag från unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
eller från andra unionsprogram, utan att 
detta påverkar de belopp som beslutats i 
respektive fleråriga budgetram.

Unionen ska ge bidrag i form av ett 
ekonomiskt bidrag på 4 % från den totala 
budgeten för Horisont Europas ram, utan 
att detta påverkar de belopp som beslutats i 
motsvarande fleråriga budgetram. EIT kan 
få ytterligare finansiella medel från andra 
unionsprogram.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 348
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen kan ge bidrag i form av ett 
ekonomiskt bidrag från unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
eller från andra unionsprogram, utan att 
detta påverkar de belopp som beslutats i 
respektive fleråriga budgetram.

Unionen ska ge bidrag i form av ett 
ekonomiskt bidrag från Horisont Europa 
eller från andra unionsprogram, utan att 
detta påverkar de belopp som beslutats i 
motsvarande fleråriga budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 349
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Budgetåtaganden för åtgärder som 
genomför EIT:s strategiska 



PE650.626v01-00 158/172 AM\1204117SV.docx

SV

innovationsprogram och som sträcker sig 
över mer än ett budgetår får delas upp i 
årliga delåtaganden.

Or. en

Motivering

På grundval av rekommendationer från Europeiska revisionsrätten 2016 bör EIT få bevilja 
fleråriga bidrag inom ramen för nästa fleråriga budgetram.

Ändringsförslag 350
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av    15   
ledamöter. De ska utses av kommissionen 
som ska ta hänsyn till balansen mellan 
erfarenheter från näringsliv, högre 
utbildning och forskning.   Mandatperioden 
för styrelseledamöterna ska vara  fyra år .  
Kommissionen får förlänga 
mandatperioden en gång med två år på 
förslag av styrelsen .

1. Styrelsen ska bestå av 27 ledamöter 
som företräder samtliga medlemsstater. 
De ska utses av kommissionen som ska ta 
hänsyn till balansen mellan erfarenheter 
från näringsliv, högre utbildning, 
innovation och forskning. Mandatperioden 
för styrelseledamöterna ska vara fyra år. 
Kommissionen får förlänga 
mandatperioden en gång med två år på 
förslag av styrelsen.

Styrelseledamöterna ska utses av 
kommissionen efter en öppen uppmaning 
att inkomma med intresseanmälan och 
med beaktande av behovet av balans 
mellan erfarenheter från högre 
utbildning, forskning, innovation och 
näringsliv, liksom också ta hänsyn till 
köns- och åldersfördelningen samt en 
bedömning av de olika miljöerna för 
högre utbildning, forskning och 
innovation i unionen.

Or. en

Motivering

Alla EU-byråer har en styrelse som består av 27 ledamöter som företräder samtliga 
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medlemsstater. För flera år sedan förkastades ett ändringsförslag om att minska antalet 
styrelseledamöter i en ny byrå på grundval av argumentet att alla medlemsstater bör vara 
företrädda. Det finns inget förfarande för den första styrelsen. Det föreslagna förfarandet - 
uppmaning att inkomma med intresseanmälan - är detsamma som för EIC:s styrelse. En del 
av texten flyttas från stycke 3.

Ändringsförslag 351
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av    15   
ledamöter. De ska utses av kommissionen 
som ska ta hänsyn till balansen mellan 
erfarenheter från näringsliv, högre 
utbildning och forskning.   Mandatperioden 
för styrelseledamöterna ska vara  fyra år .  
Kommissionen får förlänga 
mandatperioden en gång med två år på 
förslag av styrelsen .

1. Styrelsen ska bestå av 12 
ledamöter. De ska på ett insynsvänligt sätt 
utses av kommissionen genom en 
uppmaning att inkomma med 
intresseanmälan, där hänsyn ska tas till 
balansen mellan erfarenheter från 
näringsliv, högre utbildning och forskning, 
samt till en jämn könsfördelning och 
geografisk fördelning. Mandatperioden för 
styrelseledamöterna ska vara fyra år. 
Kommissionen får förlänga 
mandatperioden en gång med två år på 
förslag av styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 352
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av    15   
ledamöter. De ska utses av kommissionen 
som ska ta hänsyn till balansen mellan 

1. Styrelsen ska bestå av 15 
ledamöter. De ska på ett insynsvänligt sätt 
utses av kommissionen som ska ta hänsyn 
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erfarenheter från näringsliv, högre 
utbildning och forskning.   Mandatperioden 
för styrelseledamöterna ska vara  fyra år .  
Kommissionen får förlänga 
mandatperioden en gång med två år på 
förslag av styrelsen .

till balansen mellan erfarenheter från 
näringsliv, högre utbildning och forskning, 
samt till en jämn könsfördelning och 
geografisk fördelning. Mandatperioden för 
styrelseledamöterna ska vara fyra år. 
Kommissionen får förlänga 
mandatperioden en gång med två år på 
förslag av styrelsen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 353
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av    15   
ledamöter. De ska utses av kommissionen 
som ska ta hänsyn till balansen mellan 
erfarenheter från näringsliv, högre 
utbildning och forskning.   Mandatperioden 
för styrelseledamöterna ska vara  fyra år .  
Kommissionen får förlänga 
mandatperioden en gång med två år på 
förslag av styrelsen .

1. Styrelsen ska bestå av 15 
ledamöter. De ska utses av kommissionen 
som ska ta hänsyn till balansen mellan 
erfarenheter från näringsliv, högre 
utbildning och forskning. Dessutom bör 
det finnas en ledamot som är gemensam 
med EIC. Mandatperioden för 
styrelseledamöterna ska vara fyra år. 
Kommissionen får förlänga 
mandatperioden en gång med två år på 
förslag av styrelsen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 354
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Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov ska styrelsen inför 
kommissionen lägga fram   en slutlista 
med kandidater som kan användas vid 
utnämning av en eller flera  nya ledamöter 
. Kandidaterna  på slutlistan  ska   väljas 
ut  på grundval av ett transparent och 
öppet förfarande, som   EIT tar initiativet 
till  .

Vid behov ska kommissionen använda sig 
av samma förfarande för att utnämna en 
eller flera nya ledamöter.

Or. en

Motivering

Förfarandet bör vara detsamma för alla styrelseledamöter.

Ändringsförslag 355
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

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

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 den geografiska 
fördelningen samt en bedömning av de 
olika miljöerna för innovation, forskning 
och högre utbildning i unionen.

utgår

Or. en

Motivering

Texten har flyttats till första stycket.
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Ändringsförslag 356
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

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

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 den geografiska fördelningen samt en 
bedömning av de olika miljöerna för 
innovation, forskning och högre utbildning 
i unionen.

Kommissionen ska säkerställa balansen 
mellan erfarenheter från högre utbildning, 
forskning, innovation och näringsliv, och 
också ta hänsyn till könsfördelningen och 
den geografiska fördelningen samt en 
bedömning av de olika miljöerna för 
innovation, forskning och högre utbildning 
i unionen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 357
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

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

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 den geografiska fördelningen samt en 
bedömning av de olika miljöerna för 
innovation, forskning och högre utbildning 
i unionen.

Kommissionen ska säkerställa balansen 
mellan erfarenheter från högre utbildning, 
forskning, innovation och näringsliv, och 
också ta hänsyn till könsfördelningen och 
den geografiska fördelningen samt en 
bedömning av de olika miljöerna för 
innovation, forskning och högre utbildning 
i unionen.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 358
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utse ytterligare tre 
styrelseledamöter inom 18 månader efter 
det att denna förordning trätt i kraft, så 
att det sammanlagda antalet uppgår till 
15. De styrelseledamöter som utsetts 
innan denna förordning trädde i kraft ska 
sitta kvar till slutet av sina icke 
förlängningsbara mandatperioder.

utgår

Or. en

Motivering

I enlighet med ändringarna i första stycket.

Ändringsförslag 359
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa  EIT:s bidrag till 
kommissionens förslag till  EIT:s 
strategiska innovationsprogram (SIP),

a) fastställa EIT:s bidrag till 
kommissionens förslag till EIT:s 
strategiska innovationsprogram (SIP), efter 
att ha beaktat yttranden från de befintliga 
KI-grupperna,
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Or. en

Motivering

De befintliga KI-gruppernas synpunkter och erfarenheter bör beaktas vid utarbetandet av det 
strategiska innovationsprogrammet.

Ändringsförslag 360
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) anta kriterier och förfaranden för 
finansiering, övervakning och utvärdering 
av KI-gruppernas verksamhet,  inklusive 
det maximala anslaget av EIT-medel till 
dem

c) anta kriterier och förfaranden för 
finansiering, övervakning och utvärdering 
av KI-gruppernas verksamhet, inklusive 
det maximala anslaget av EIT-medel till 
dem, med beaktande av kraven i artikel 
11,

Or. en

Ändringsförslag 361
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) välja ut och utse ett partnerskap till 
KI-grupp eller vid behov återkalla 
utnämningen,

e) välja ut och utse ett partnerskap till 
KI-grupp, utgående från principerna om 
spetskompetens, geografisk jämvikt och 
innovation, eller vid behov återkalla 
utnämningen,

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 362
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) välja ut och utse ett partnerskap till 
KI-grupp eller vid behov återkalla 
utnämningen,

e) välja ut och utse ett partnerskap till 
KI-grupp i enlighet med kriterierna i 
artikel 9 eller vid behov återkalla 
utnämningen,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 363
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) tillåta direktören att förlänga 
ramavtalen om partnerskap med KI-
grupperna utöver den tidsperioden som 
fastställts från början,

g) tillåta direktören att förlänga 
ramavtalen om partnerskap med KI-
grupperna utöver den tidsperioden som 
fastställts från början om bedömningarna i 
enlighet med artiklarna 10 och 11 ger ett 
positivt resultat,

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 364
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) vidta lämpliga åtgärder, som kan 
vara minskning, ändring eller återkallande 
av EIT:s ekonomiska bidrag till KI-
grupperna eller uppsägning av ramavtalet 
om partnerskap med dem,

j) vidta lämpliga åtgärder, som kan 
vara minskning, ändring eller återkallande 
av EIT:s ekonomiska bidrag till KI-
grupperna eller uppsägning av ramavtalet 
om partnerskap med dem beroende på 
resultatet av bedömningarna i enlighet 
med artiklarna 10, 11 och 17,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 365
Patrizia Toia, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda, Simona Bonafè

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) i undantagsfall kunna (med två 
tredjedelars majoritet) begära att en 
ordförande i nämnden för tillsyn över KI-
grupper eller en KI-grupps verkställande 
direktör ska avgå vid försummelse, 
otillräckliga resultat eller allvarliga fel 
samt, om det anses nödvändigt, utfärda 
icke-bindande rekommendationer för den 
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KI-grupp som berörs av denna interna 
omorganisation,

Or. en

Motivering

Styrelsen är ensam ansvarig för styrningen av EIT:s verksamhet och strategiska beslut. Sedan 
starten har EIT gett KI-grupperna en hög grad av självbestämmande när det gäller att 
fastställa sin rättsliga status, interna organisation och sina arbetsmetoder, och KI-grupperna 
har utformats så att de kan reagera på ett effektivt och flexibelt sätt på nya utmaningar och en 
föränderlig omgivning. Det ligger dock i EIT:s intresse att kunna bedöma om KI-grupperna 
följer målsättningarna och målen och att kunna rätta till och upptäcka brister eller fel. I 
enlighet med detta kan styrelsen (med enkel majoritet eller kvalificerad majoritet) begära att 
en KI-grupps ordförande ska avgå vid försummelse, otillräckliga resultat eller allvarliga fel. 
Styrelsen får också, om det anses nödvändigt, utfärda icke-bindande rekommendationer för 
den KI-grupp som berörs av denna interna omorganisation.

Ändringsförslag 366
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) anta ett förfarande för val av 
medlemmar i det verkställande utskottet,

c) anta ett öppet och transparent 
förfarande för val av medlemmar i det 
verkställande utskottet,

Or. en

Ändringsförslag 367
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det verkställande utskottet ska 2. Det verkställande utskottet ska 
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bestå av   fyra  ledamöter och av 
styrelseordföranden som också ska vara 
ordförande i det verkställande utskottet. De   
fyra  ledamöterna utöver ordföranden ska 
väljas av styrelsen bland  
styrelseledamöterna  , så att det blir balans 
mellan dem med erfarenheter från 
näringsliv, högre utbildning och forskning  
.  Mandatperioden för ledamöterna i det 
verkställande utskottet ska vara två år och 
kan förlängas en gång.

bestå av fyra ledamöter, inbegripet 
styrelseordföranden som också ska vara 
ordförande i det verkställande utskottet. 
De tre ledamöterna utöver ordföranden ska 
väljas av styrelsen bland 
styrelseledamöterna, så att det blir balans 
mellan dem med erfarenheter från 
näringsliv, högre utbildning och forskning, 
samt en jämn könsfördelning och 
geografisk fördelning. Mandatperioden för 
ledamöterna i det verkställande utskottet 
ska vara två år och kan förlängas en gång.

Or. en

Ändringsförslag 368
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det verkställande utskottet ska 
bestå av   fyra  ledamöter och av 
styrelseordföranden som också ska vara 
ordförande i det verkställande utskottet. De   
fyra  ledamöterna utöver ordföranden ska 
väljas av styrelsen bland  
styrelseledamöterna  , så att det blir balans 
mellan dem med erfarenheter från 
näringsliv, högre utbildning och forskning  
.  Mandatperioden för ledamöterna i det 
verkställande utskottet ska vara två år och 
kan förlängas en gång.

2. Det verkställande utskottet ska 
bestå av fyra ledamöter och av 
styrelseordföranden som också ska vara 
ordförande i det verkställande utskottet. De 
fyra ledamöterna utöver ordföranden ska 
väljas av styrelsen bland 
styrelseledamöterna, så att det blir balans 
mellan dem med erfarenheter från 
näringsliv, högre utbildning och forskning, 
samt en jämn könsfördelning och 
geografisk fördelning. Mandatperioden för 
ledamöterna i det verkställande utskottet 
ska vara två år och kan förlängas en gång.

Or. en

Ändringsförslag 369
Klaus Buchner
för Verts/ALE-gruppen
Ville Niinistö
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Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 5 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) förbereda och genomföra urvalet av 
KI-grupper och se till att de olika etapperna 
i förfarandet utförs på ett genomsynligt och 
objektivt sätt  under överinseende av 
styrelsen  ,

e) förbereda och genomföra urvalet av 
KI-grupper och se till att de olika etapperna 
i förfarandet utförs på ett genomsynligt och 
objektivt sätt under överinseende av 
styrelsen, och bifoga en detaljerad rapport 
om urvalsarbetet till den konsoliderade 
årliga verksamhetsrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 370
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen
Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 5 – punkt 6 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) se till att det finns en effektiv 
kommunikation med unionsinstitutionerna,  
under styrelsens överinseende,

n) under styrelsens överinseende se 
till att det finns en effektiv kommunikation 
med unionsinstitutionerna, genom årliga 
förevisningar inför Europaparlamentet 
och rådet,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 371
Lina Gálvez Muñoz
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIT:s personal ska vara anställd 
direkt av EIT .  Tjänsteföreskrifterna, a  
nställningsvillkoren för övriga anställda   
och de genomförandebestämmelser som 
antagits genom avtal mellan 
unionsinstitutionerna  ska gälla för EIT:s  
personal.

1. EIT:s personal ska vara anställd 
direkt av EIT. Tjänsteföreskrifterna, 
anställningsvillkoren för övriga 
anställda och de 
genomförandebestämmelser som antagits 
genom avtal mellan unionsinstitutionerna 
ska gälla för EIT:s personal. För avtal som 
gäller anställning som kontraktsanställd 
och ingåtts av EIT ska de regler gälla som 
gällde då respektive förslagsinfordring 
lanserades.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 372
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIT:s personal ska vara anställd 
direkt av EIT .  Tjänsteföreskrifterna, a  
nställningsvillkoren för övriga anställda   
och de genomförandebestämmelser som 
antagits genom avtal mellan 
unionsinstitutionerna  ska gälla för EIT:s  
personal.

1. EIT:s personal ska vara anställd 
direkt av EIT. Tjänsteföreskrifterna, 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
och de genomförandebestämmelser som 
antagits genom avtal mellan 
unionsinstitutionerna ska gälla för EIT:s 
personal. Som en övergångsåtgärd ska 
denna bestämmelse gälla för den personal 
vid EIT vars kontrakt löper ut 2020.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 373
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIT:s personal ska vara anställd 
direkt av EIT .  Tjänsteföreskrifterna, a  
nställningsvillkoren för övriga anställda   
och de genomförandebestämmelser som 
antagits genom avtal mellan 
unionsinstitutionerna  ska gälla för EIT:s  
personal.

1. EIT:s personal ska vara anställd 
direkt av EIT. Tjänsteföreskrifterna, 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
och de genomförandebestämmelser som 
antagits genom avtal mellan 
unionsinstitutionerna ska gälla för EIT:s 
personal. Som en övergångsåtgärd ska 
denna bestämmelse gälla för den personal 
vid EIT vars kontrakt löper ut 2020.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 374
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIT:s personal ska vara anställd 
direkt av EIT .  Tjänsteföreskrifterna, a  
nställningsvillkoren för övriga anställda   
och de genomförandebestämmelser som 
antagits genom avtal mellan 
unionsinstitutionerna  ska gälla för EIT:s  
personal.

1. EIT:s personal ska vara anställd 
direkt av EIT. Tjänsteföreskrifterna, 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
och de genomförandebestämmelser som 
antagits genom avtal mellan 
unionsinstitutionerna ska gälla för EIT:s 
personal. Som en övergångsåtgärd ska 
denna bestämmelse gälla för den personal 
vid EIT vars kontrakt löper ut 2020.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra 
eller för att det oupplösligt sammanhänger med andra tillåtliga ändringsförslag. Det är av 
yttersta vikt för EIT att kunna erbjuda sin personal stabilare anställningsvillkor.


