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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

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

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

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

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för 
innovation och teknik (omarbetning)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0331),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 173.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0042/2019),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna 
rättsliga grunden,

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

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den 10 januari 2020 från utskottet för rättsliga frågor 
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi i enlighet med artikel 110.3 
i arbetsordningen,

– med beaktande av det motiverade yttrande från den rumänska deputeradekammaren 
som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av artiklarna 110, 59 och 40 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för kultur och utbildning,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna 
vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte 
några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 

1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med 
beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de 
juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är främst medlemsstaterna som 
ansvarar för att upprätthålla en stark 
europeisk industri-, konkurrens- och 
innovationsbas. Den utmaning som 
unionen står inför när det gäller 
innovation är dock av sådan art och 
omfattning att det även krävs insatser 
på unionsnivå.

(2) Det är främst medlemsstaterna som 
ansvarar för att upprätthålla en stark 
europeisk industri-, konkurrens- och 
innovationsbas. Utmaningen när det gäller 
innovation är dock av sådan art och 
omfattning att det även krävs insatser 
på unionsnivå.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EIT bör, i första hand genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper 

(4) EIT bör, i huvudsak genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper 
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(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.

(KI-grupper), verka för att med ökad kraft 
utveckla de hållbara 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 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 
och stävja innovationsklyftan.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 – 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 på unionen 
bör SIP antas av Europaparlamentet och 
rådet på grundval av ett 
kommissionsförslag som bygger på ett 
bidrag från EIT. Dessa bidrag bör också 
göras tillgängliga för Europaparlamentet.
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Or. en

Ändringsförslag 4

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 med forsknings- 
och innovationscentrum, små och 
medelstora företag, högre utbildning samt 
forskning och industri.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 dels överföring 
av sin högre utbildnings-, forsknings- och 
innovationsverksamhet för att stödja 
innovations- och entreprenörsförmågan 
inom den högre utbildningen, samt för att 
främja excellens inom forskningen och 
stimulera näringslivet och den 
kommersiella tillämpningen av sådan 
verksamhet, dels stöd till skapandet av 
uppstartsföretag, avknoppningsföretag och 
små och medelstora företag.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 6

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 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 ekonomiskt hållbara 
och att locka till sig och få med så många 
nya partner som möjligt. 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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 7

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 

(9) Med tanke på KI-gruppernas 
särdrag är det nödvändigt att föreskriva om 
särskilda minimivillkor för att bilda en 
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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.

KI-grupp. I dessa villkor kan man 
i exceptionella fall göra undantag 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 sådana undantag bör förutsätta 
delegerade akter med krav på att de måste 
vara strikt nödvändiga och vederbörligen 
motiverade för att få beviljas.

Or. en

Ändringsförslag 8

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, högre 
utbildning och forskning, samt från 
innovationssektorn. Styrelsen bör också 
säkerställa en balanserad geografisk 
fördelning och könsfördelning i sin 
sammansättning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 9

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 och stärka dess 
internationella attraktionskraft och dess 
innovationsförmåga bör EIT och 
KI-grupperna kunna locka till sig 
partnerorganisationer, forskare och 
studerande från hela världen, också från 
unionens yttersta randområden, bland 
annat genom att främja deras rörlighet, och 
samarbeta med organisationer 
i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 10

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 

(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 
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(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.

(budgetförordningen) bör EIT kunna 
upprätta ett sådant ramavtal om 
partnerskap för en inledande period på 
sju år, förutsatt att EIT, vid en utvärdering 
som ska göras senast vid utgången av det 
fjärde året av denna period, kommit fram 
till att KI-gruppen i tillfredsställande grad 
kunnat uppnå sina mål och milstolpar. 
EIT bör kunna förlänga detta ramavtal 
om partnerskap med ytterligare högst 
sju år, förutsatt att detta tillstyrkts vid en 
ytterligare utvärdering.

__________________ __________________
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 11

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 

(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 
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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.

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 livslångt 
lärande, 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 
förordning (EG) nr 36/2008 av den 
7 september 2005 om inrättande av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (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 
förordning (EG) nr 36/2008 av den 
7 september 2005 om inrättande av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 12

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 

(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, så att de kan 
fortsätta med sina centrala 
verksamhetsformer också efter att de inte 
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inom ramen för EIT och att de mottar ett 
finansiellt bidrag ur unionens allmänna 
budget.

längre stöds ekonomiskt av EIT. 
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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 13

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 samråd.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 14

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, 
utåtriktade verksamhet och 
samstämmighet. Utvärderingarna bör ligga 
till grund för kommissionens 
programutvärderingar som föreskrivs 
i Horisont Europa.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) EIT bör, i första hand genom sina 
KI-grupper och sitt regionala 
innovationssystem, sträva efter att stärka 
innovationsekosystem för att unionen ska 
få en övergripande innovationsförmåga 
som tar sig an globala utmaningar, 
genom att främja integrering av 
näringsliv, forskning, högre utbildning 
och entreprenörskap.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
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grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) 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 och bland 
vilka märks avancerade färdigheter 
i digitalteknik 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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20c) För att det inte ska uppkomma 
siloeffekter och överlappande insatser och 
strategier bör EIT och EIC planera 
ett ömsesidigt och systematiskt 
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informationsutbyte och ha en gemensam 
ledamot i varderas styrelse.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 20d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20d) Inom tillämpningsområdet för 
Horisont Europa bör EIT, som ett led i sin 
strategiska planering, kunna besluta om 
nya KI-grupper inom prioriterade 
områden som bidrar till att åtgärda nya 
och framväxande globala utmaningar och 
som inrättas under olika tidsperioder. De 
första KI-grupperna av detta slag hör 
samman med kulturella och kreativa 
näringar, medan de andra bör ha 
anknytning till den blåa nya given. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 20e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20e) Om EIT får en särskild 
innovationsgrupp och ett särskilt 
innovationsnätverk för den blåa nya 
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given, alltså vatten, hav och sjöfart, 
förväntas detta starkt bidra till att 
påskynda uppbyggnaden av cirkulära och 
blåa ekonomier, liksom till att ytterligare 
befästa strävan efter klimaträttvisa, vilket 
bidrar till att bekämpa 
klimatförändringarna och skydda 
befolkningens hälsa. Det kommer att bli 
bra för befolkningens livskvalitet genom 
att där tas upp olika centrala frågor 
såsom vattenbrist, torka, översvämningar, 
produktionen i kustregioner och 
välståndet där, samt frågan om sunda och 
produktiva sötvattenförekomster, hav och 
oceaner. Skydd och klok förvaltning av 
ekosystemen i sötvatten och i haven ger 
oss sunda miljöer i stadsområden, på 
landsbygden och utmed kusterna och 
dessa miljöer är oerhört attraktiva för 
både folk och företag, eftersom de får 
människor att bli friskare och börja må 
bättre.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 20f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20f) De europeiska sektorerna för 
vatten, hav och sjöfart är världsledande 
i fråga om vetenskap och teknisk 
utveckling. Därför har de inom 
vetenskapen, tekniken och 
företagsvärlden en enorm 
innovationsförmåga, i nära samarbete 
med partner inom hela 
kunskapstriangeln, med stora möjligheter 
till innovativ tillväxt. 
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 20g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20g) En KI-grupp om en blå ny giv vore 
ett svar på en stor socioekonomisk 
utmaning och en relevant 
samhällsutmaning, och skulle samtidigt 
åstadkomma hållbara, cirkulära och blåa 
ekonomier som bygger på friska akvatiska 
och marina ekosystem, enligt vad som 
avses i Horisont Europa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 22

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 

2. kunskaps- och innovationsgrupp 
(KI-grupp): ett autonomt europeiskt 
partnerskap som motsvarar definitionen 
i Horisont Europa och innefattar högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, företag och andra 
intressenter i innovationsprocessen i form 
av ett strategiskt nät, som bygger på 
gemensam innovationsplanering på 
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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.

medellång till lång sikt för att möta 
EIT:s utmaningar och bidra till att nå de 
målsättningar som fastställts 
enligt ramprogrammet Horisont Europa 
för forskning och innovation, oberoende av 
partnerskapets exakta rättsliga form.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 23

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 är 
baserade och lätt kan samverka med 
varandra, vartill det utgör kontaktpunkten 
för KI-gruppens verksamhet inom detta 
område.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 24

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

2b. innovationsnav: ett nätverk av 
dynamiska byråer för EIT-gruppen, vilka 
inrättats i alla medlemsstater och 
företräder hela EIT-gruppen, samt syftar 
till att säkerställa en strukturerad och 
tillräcklig närvaro för EIT på det lokala 
planet, varjämte 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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. EIT-nätverk av landsspecifika 
kontaktpunkter: ett nätverk av nationella 
företrädare som utsetts av 
medlemsstaternas regeringar och av 
länder som är associerade med 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, såsom EIT:s funktion som 
ett institut förutsätter. 

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 26

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 (RIS): 
ett utåtriktat system som syftar till att skapa 
partnerskap mellan högre 
utbildningsanstalter, 
forskningsorganisationer, bolag och andra 
intressenter och arbetar 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, och har som syfte att främja 
innovation i hela unionen samt att 
överbrygga regionala skillnader och 
sålunda minska innovationsklyftan.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 27

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 

10. KI-gruppens verksamhetsplan: ett 
dokument som beskriver KI-gruppens mål 
och den värdeadderande verksamhet samt 
de milstolpar och mål som planeras, 
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planeras. tillsammans med en uppskattning av 
finansieringskällor och anslagsbehov, 
jämte gruppens strategi för att i sin 
verksamhet uppnå ekonomisk hållbarhet, 
öppenhet gentemot nya partner och ett 
geografiskt bättre balanserat deltagande 
i verksamheten. 

Or. en

Ändringsförslag 28

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 inom ramen för 
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.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

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 

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar 
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft 
i unionen genom att öka samtliga 
medlemsstaters och unionens 
innovationsförmåga inom företagande, 
vetenskap, forskning, ekonomi och teknik 
samt på det sociala området för att kunna 
bemöta stora utmaningar som samhället 
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utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard, inklusive genom att 
främja entreprenörskap.

står inför. Institutet ska göra detta dels 
genom att främja synergier, integrering 
och samarbete mellan högre utbildning, 
forskning och innovation av högsta 
standard, och därigenom skapa 
innovationsfrämjande miljöer, dels genom 
att främja och stödja en ny generation av 
entreprenörer och stimulera till 
grundande av innovationsekosystem, 
i nära samverkan och komplementaritet 
med EIC. EIT ska bidra till att de 
allmänna och specifika målen i Horisont 
Europa uppnås, såsom det förutsätts 
i dess strategiska planering.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 30

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 
ramprogrammet Horisont Europa för 
forsknings- och innovation, liksom också 
av den strategiska programplaneringen, 
och därjämte ska de socioekonomiska 
konsekvenserna, den utåtriktade 
verksamheten och möjligheten att skapa 
det bästa mervärdet i fråga om 
innovationsekosystem bedömas. SIP ska 
beakta resultaten från den övervakning och 
utvärdering av EIT som avses i artikel 19.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 31

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 respektive flerårig 
budgetram och särskilt med dem som 
stöder utbildning, kompetensutveckling, 
industrins konkurrenskraft, 
entreprenörskap och regional utveckling. 
Det ska också fastställa lämpliga 
synergieffekter och komplementariteter 
mellan EIT:s verksamhet och andra 
unionsinitiativ, strategier och instrument, 
framför allt med initiativet 
Europauniversitet, Europeiska 
innovationsrådet och de uppdrag som 
avses i rådets beslut [xxx] om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont Europa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a
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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, bland vilka en medlem ska 
komma från Europeiska 
innovationsrådet. Den ska ansvara för 
styrning av EIT:s verksamhet, för att välja 
ut, utse, övervaka och utvärdera 
KI-grupperna, samt för att vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder i händelse av 
otillräckliga resultat, samt för övriga 
strategiska beslut. Vid valet av styrelsen 
ska hänsyn tas till kriterier om balans 
i könsfördelningen och den geografiska 
fördelningen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 33

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.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå sitt mål ska EIT 
utföra särskilt följande:

För att uppnå de allmänna och särskilda 
målen för Horisont Europa ska EIT 
utföra särskilt följande:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Identifiera sin verksamhet, 
i enlighet med sina huvudsakliga 
prioriteringar, sådana de identifierats 
i SIP.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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, ge 
grupperna lämpliga strategiska riktlinjer, 
stödja grupperna på lämpligt sätt, vidta 
tillfyllestgörande åtgärder för 
kvalitetskontroll och noggrann 
övervakning, liksom också fastställa 
villkor och vidta lämpliga och 
korrigerande åtgärder i händelse av 
otillräckliga resultat samt löpande 
övervaka och regelbundet utvärdera 
gruppernas verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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 erkännandet och 
främjandet utanför EIT-gruppen av 
utbildningsbevis som utfärdats 
av deltagande högre utbildningsanstalter, 
som betecknas som EIT-utbildningsbevis 
och som får utfärdas av 
utbildningsanstalter som certifierats och 
kvalificerat sig för ändamålet samt se till 
att de omfattar även program för livslångt 
lärande.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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, i syfte att utveckla en 
gemensam innovations- och 
kunskapsöverföringskultur och uppmuntra 
deltagande i utåtriktad verksamhet samt 
öppenhet för nya deltagare 
i verksamheten, inklusive inom det 
regionala informationssystemet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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, också genom EIT-nätverket 
av landsspecifika kontaktpunkter för att 
man inom hela unionen ska bli mera 
medveten om EIT samt för att EIT ska 
synas bättre och kunskaperna om EIT 
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öka, liksom också för att uppmuntra till 
deltagande i EIT-gruppens verksamheter, 
framför allt inom RIS.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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, 
också genom att främja EIT-märkningen 
och planera in synergier mellan initiativet 
Europauniversitet och andra 
finansieringsinstrument för forskning och 
innovation.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 6 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Främja KI-grupperna som 
innovationspartner med excellens genom 
att stödja dem i deras arbete med att 
utveckla en effektiv strategi för ekonomisk 
hållbarhet för mobilisering av anslag från 
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andra offentliga och privata källor.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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, däribland 
införlivande av tekniska, samhälleliga och 
icke-tekniska lösningar, 
organisationsmetoder, företagaranda och 
nya företagsmodeller.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 6 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Sörja för komplementaritet och 
synergi mellan EIT:s verksamhet och andra 
unionsprogram, i förekommande fall.

i) Säkerställa komplementaritet och 
synergi mellan EIT:s verksamhet och andra 
unionsprogram, i förekommande fall, 
enligt vad som avses i rådets beslut om 
inrättande av det särskilda programmet 
för genomförande av Horisont Europa, 
varvid kommissionen ska hjälpa EIT och 
dess KI-grupper att identifiera sådana 
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synergier.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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 
säkerställa lämplig synergi och 
komplementaritet mellan EIT och 
KI-gruppernas verksamhet med nationella 
program och initiativ, inklusive en 
potentiell nationell samfinansiering av 
KI-gruppernas verksamhet. För detta 
ändamål ska gruppen bestående av 
medlemsstaternas företrädare också bistå 
KI-grupperna med kontakterna med den 
programkommitté som inrättas i artikel 12 
i rådets beslut [xxx] om inrättande av det 
särskilda programmet för genomförande 
av Horisont Europa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Inrätta ett EIT-nätverk av 
landsspecifika kontaktpunkter för att 
underlätta en mera strukturerad 
spridning av de resultat, möjligheter och 
landvinningar som härrör från 
EIT-gruppen, och uppmuntra utbytet av 
kunskaper, råd och bästa praxis, såsom 
EIT:s funktion som ett institut förutsätter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 6 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) Successivt inrätta ett nätverk av 
innovationsnav i alla medlemsstater dels 
för att underlätta förbindelserna mellan 
EIT-gruppen och det lokala 
innovationsekosystemet, dels för att skapa 
en landsspecifik kontaktpunkt för all 
verksamhet som bedrivs av EIT-gruppen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 6 – 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, samt hos små 
och medelstora företag och 
uppstartsföretag, samt integrera dem 
i innovationsekosystemen, såsom 
tillvägagångssättet med 
kunskapstriangeln förutsätter.

Or. en
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 6 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Stärka och utvidga 
EIT-märkningen för att förbättra 
EIT:s synlighet och dess erkännande av 
utbildningsprogram som bygger på 
partnerskap mellan olika högre 
utbildningsanstalter, 
yrkesutbildningsanstalter, 
forskningscentrum och företag, och 
samtidigt höja den allmänna kvaliteten 
genom att erbjuda läroplaner med 
inlärning i arbetet och målmedveten 
utbildning i entreprenörskap samt 
internationell, interorganisatorisk och 
sektorsövergripande mobilitet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

lb) Göra så, att den stora allmänheten 
bättre får upp ögonen för EIT-finansierad 
verksamhet och erkänner den.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 51

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 mervärde för 
unionen, 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.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 52

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) Innovationsdriven forskning, 
jämte innovationsdrivna verksamheter, 
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 utmaningar som det 
europeiska samhället står inför.

Or. en
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Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Verksamhet som bedrivs av EIT 
inom området RIS och är fullständigt 
integrerad i dess fleråriga strategi, för att 
stärka innovationsförmågan och utveckla 
hållbara innovationsekosystem inom hela 
unionen för att minska skillnaderna 
i innovationsprestanda och 
innovationsklyftan 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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Medelanskaffning från offentliga 
och privata källor.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

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 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, förutsatt att 
dagordningen och arbetsmetoderna leder 
till framsteg med uppnåendet av 
EIT:s och KI-gruppernas mål. 
KI-grupperna ska i synnerhet

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 56

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 så 
många nya medlemmar som möjligt inom 
hela unionen, bland annat med hjälp av 
klara och tydliga inträdes- och 
utträdeskriterier och öppna 
ansökningsomgångar,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 57

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) fastställa interna bestämmelser 
som säkerställer att de fungerar på 
ett öppet och insynsvänligt sätt,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 8 – 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 ramprogrammet Horisont Europa för 
forskning och innovation ska tillämpas. 
Med avvikelse från de reglerna gäller 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 8 – 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 tillämpas för 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning för KI-gruppernas 
värdeadderande verksamhet, förutsatt att 
det antas delegerade akter om att dessa 
regler får tillämpas endast i välmotiverade 
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fall.

Or. en

Ändringsförslag 60

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. De villkor och kriterier som 
gäller i ramprogrammet Horisont Europa 
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, 
balanserad geografisk fördelning och 
innovationsrelevans.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 61

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. Minimivillkoret för att bilda en 
KI-grupp är att minst tre oberoende 
partnerorganisationer, vilka är etablerade 
i minst tre medlemsstater, deltar. 
Partnerorganisationerna ska till yttermera 
visso omfatta minst en högre 
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utbildningsanstalt, ett forskningsinstitut 
och ett privat företag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 62

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. I samband med att 
deltagarna väljs och utses ska det 
framför allt tas hänsyn till att det råder 
en balanserad geografisk fördelning, 
också beträffande deltagande av RIS och 
av nya partner.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 63

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 

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

urvalsprocessen för nya KI-grupper inleds. 
Den grupp med medlemsstaternas 
företrädare som avses i artikel 6 k ska 
omedelbart informeras om dessa, och det 
ska också både EIT-nätverket av 
landsspecifika kontaktpunkter och 
Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De europeiska partnerskap som 
uppfyller kriterierna i punkterna 1–5 men 
av EIT inte utväljs till KI-grupper ska, 
när så är lämpligt, automatiskt kunna 
överföra sin ansökan om finansiering till 
Horisont Europa, varvid endast ett 
minimum av ytterligare krav ska gälla.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska, i nära samarbete med 
kommissionen och på grundval av 

EIT ska, i nära samarbete med 
kommissionen och på grundval av 
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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.

indikatorer som anges i bland 
annat ramprogrammet Horisont Europa 
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.

Or. en

Ändringsförslag 66

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 utgången av det 
fjärde året av den inledande sjuårsperioden 
får styrelsen besluta att ramavtalet om 
partnerskap med en KI-grupp ska förbli 
i kraft till och med utgången av 
den inledande perioden, eller att 
omedelbart avsluta EIT:s ekonomiska 
bidrag och inte förlänga ramavtalet om 
partnerskap. Styrelsen ska särskilt beakta 
hur pass väl KI-gruppen varit av relevans 
med tanke på unionens globala 
utmaningar och samhällsutmaningar, 
jämte synergierna med unionens andra 
program och instrument, samt i vilken 
mån gruppen lyckats uppnå ekonomisk 
hållbarhet, dess förmåga att säkerställa 
öppenhet för nya medlemmar, dess 
förmåga att utveckla hållbara 
innovationsekosystem, dess geografiska 
täckning och gränserna för det ekonomiska 
bidrag från unionen som avses i artikel 
20, samt dess relevans i förhållande till 
EIT:s mål.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid utgången av den inledande 
sjuårsperioden får styrelsen bestämma om 
att förlänga ramavtalet om partnerskap 
med en ytterligare sjuårsperiod. Beslutet 
om detta ska bygga dels på kriterierna 
i punkt 2, dels på den slutliga 
utvärderingen av KI-gruppens resultat. 
Utvärderingen ska göras före utgången av 
den inledande sjuårsperioden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om det sjuåriga avtalet förlängs 
ska KI-gruppen på nytt genomgå 
en halvtidsöversyn, vilket ska ske före 
utgången av det fjärde året av den andra 
sjuårsperioden och utgående från samma 
kriterier och metoder

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om utvärderingar av en KI-grupp 
visar på otillräckliga resultat eller avsaknad 
av europeiskt mervärde ska styrelsen vidta 
lämpliga åtgärder, som kan vara 
minskning, ändring eller återkallande 
av EIT:s ekonomiska bidrag eller 
uppsägning av ram avtalet om partnerskap.

3. Om utvärderingar av en KI-grupp 
visar på otillräckliga resultat eller avsaknad 
av europeiskt mervärde ska styrelsen vidta 
lämpliga korrigerande åtgärder, som kan 
vara minskning, ändring eller återkallande 
av EIT:s ekonomiska bidrag eller 
uppsägning av ramavtalet om partnerskap.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 70

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 också får 
styrelsen, på strikta villkor, besluta att 
förlänga ramavtalet om partnerskap med 
KI-gruppen. En sådan förlängning av 
ramavtalet om partnerskap ska förutsätta 
att
a) styrelsen gör en ingående utvärdering 
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av KI-gruppen och därvid tar hänsyn till 
bedömningskriterierna i punkt 2,
b) KI-gruppen lägger fram en detaljerad 
plan med angivande av varför ramavtalet 
om partnerskap bör förlängas. 
När det gäller omfång och budget ska det 
förlängda ramavtalet om partnerskap 
inskränkas till de av KI-gruppens 
verksamheter som ännu inte kan bli 
ekonomiskt hållbara, men fortfarande är 
utslagsgivande för att gruppen ska kunna 
utföra sina uppgifter. Dessa verksamheter 
ska beskrivas i en detaljerad plan som 
styrelsen ska sända in för utvärdering.
EIT ska samråda med Europaparlamentet 
innan den inledande sjuårsperioden 
förlängs.

Or. en

Ändringsförslag 71

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 och 
certifierade yrkesutbildningsanstalter. 
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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EIT ska uppmuntra deltagande 
högre utbildningsanstalter att

2. EIT ska uppmuntra deltagande 
högre utbildningsanstalter och certifierade 
yrkesutbildningsanstalter att

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) bli mera integrerade 
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i innovationskedjor och ta fram olika 
strategier för att effektivt kunna 
samarbeta med innovationsekosystem och 
företag och främja företagaranda, 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) ta fram program som fokuserar på 
livslångt lärande och på certifiering.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EIT och KI-grupperna ska 
offentliggöra detaljerad information om 
alla förslagsinfordringar som de går ut 
med. Informationen ska i enlighet med 
bestämmelserna om detta 
i Horisont Europa göras tillgänglig i de av 
ändamålet berörda gemensamma 
onlinedatabaserna för unionsfinansierade 
forsknings- och innovationsprojekt, 
varvid den ska finnas till hands när den 
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behövs och kunna sökas och spåras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 77

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.

6. Bidrag till KI-gruppernas 
finansiering från partnerorganisationer och 
andra offentliga källor i tredjeländer, 
samt från privata finansieringskällor, ska 
fastställas i enlighet med de 
medfinansieringssatser som avses i punkt 4 
och avspegla KI-gruppernas strategier för 
ekonomisk hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 78

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, deras geografiska 
utbredning och deras resultat, vilken ska 
göras genom kontinuerlig övervakning, 
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särskilt vad gäller hur de lyckas uppnå 
ekonomisk hållbarhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en uppskattning av vilka behov av 
personal de nya uppgifterna kommer att 
föranleda,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 80

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 EIT:s och 
KI-gruppernas verksamhet enligt 
en konsekvensinriktad och resultatbaserad 
metod,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
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grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 81

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 på 4 % av budgetramen 
för ramprogrammet Horisont Europa för 
forskning och innovation och från andra 
unionsprogram, utan att detta påverkar de 
belopp som beslutats i respektive fleråriga 
budgetram.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Övergångsbestämmelser

Bidragsavtal som ingåtts av EIT ska 
omfattas av samma regler som gällde vid 
den tidpunkt då respektive 
förslagsinfordring lanserades.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 83

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, som på ett insynsvänligt sätt 
ska utses av kommissionen som ska ta 
hänsyn till balansen mellan erfarenheter 
från näringsliv, högre utbildning och 
forskning, samt till en balanserad 
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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska beakta balansen mellan 
erfarenheter från högre utbildning, 
forskning, innovation och näringsliv och 
de ska också ta hänsyn till 
könsfördelningen och 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, 
liksom 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 att göra med textens följdriktighet eller på 
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grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 85

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, samt besluta om lämpliga 
korrigerande åtgärder som ska vidtas om 
en KI-grupp inte uppnår sina mål 
i tillräcklig grad

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) fastställa förfarandet för urval av 
KI-grupper,

d) fastställa förfarandet för urval av 
KI-grupper, och omedelbart informera 
högnivågruppen med medlemsstaternas 
företrädare, EIT-nätverket av 
landsspecifika kontaktpunkter samt 
nationella och regionala myndigheter om 
detta förfarande,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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Ändringsförslag 87

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 
excellens, balanserad geografisk 
representation, alternerande partner och 
innovation, eller vid behov återkalla 
utnämningen,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 88

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 i händelse av otillräckliga 
resultat, eller uppsägning av ramavtalet om 
partnerskap med dem,

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led l
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) besluta om utformning och 
samordning av KI-gruppernas stödåtgärder 
för att utveckla entreprenörs- och 
innovationsförmågan vid högre 
utbildningsanstalter samt integrera dem i 
innovationsekosystemen.

l) besluta om utformning och 
samordning av KI-gruppernas stödåtgärder 
för att utveckla entreprenörs- och 
innovationsförmågan vid högre 
utbildningsanstalter och certifierade 
yrkesutbildningsanstalter samt integrera 
dem i innovationsekosystemen. 

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) främja synergier mellan EIT och 
KI-grupperna och unionens ramprogram, 
samt med nationella och regionala 
finansieringssystem. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska fatta beslut i enlighet 
med tjänsteföreskrifterna för tjänstemän 
och anställningsvillkor för övriga anställda 
i Europeiska unionen, som fastställs i 
rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) 
nr 259/6835, när det gäller EIT:s personal 
och personalens anställningsvillkor, och 

utgår
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särskilt följande:

a) Anta genomförandebestämmelser 
till tjänsteföreskrifterna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda, 
i enlighet med artikel 110.2 
i tjänsteföreskrifterna.
b) I enlighet med led c utöva de 
befogenheter som tjänsteföreskrifterna 
ger tillsättningsmyndigheten och som 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
ger myndigheten som har befogenhet att 
sluta anställningsavtal (nedan kallade 
tillsättningsbefogenheter).
c) I enlighet med artikel 110.2 
i tjänsteföreskrifterna anta ett beslut 
baserat på artikel 2.1 
i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 
i anställningsvillkoren för övriga 
anställda, som delegerar relevanta 
tillsättningsbefogenheter till direktören 
och som fastställer de villkor på vilka 
denna delegering av befogenheter kan 
dras in. Direktören får vidaredelegera 
sina befogenheter.
d) Anta ett beslut om att under 
exceptionella omständigheter tillfälligt 
upphäva delegeringen av 
tillsättningsbefogenheterna till direktören 
och de befogenheter som direktören 
vidaredelegerat, och i stället själv utöva 
dem eller delegera dem till en av 
styrelseledamöterna eller till en annan 
medlem av personalen än direktören.
__________________
35 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 4 – punkt 2



PR\1199149SV.docx 57/67 PE648.286v01-00

SV

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 tre ledamöter och av 
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 balanserad könsfördelning och 
geografisk fördelning. Mandatperioden för 
ledamöterna i det verkställande utskottet 
ska vara två år och kan förlängas en gång. 

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 4 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Styrelsen ska fatta beslut i enlighet 
med tjänsteföreskrifterna för tjänstemän 
i Europeiska unionen och 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
i unionen, som fastställs i rådets 
förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 25
9/681a, när det gäller EIT:s personal och 
personalens anställningsvillkor. Den ska 
i synnerhet
a) anta genomförandeåtgärderna i syfte 
att ge verkan åt tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska unionen och 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
i unionen i enlighet med artikel 110.2 
i tjänsteföreskrifterna,
b) i enlighet med led c utöva de 
befogenheter som tjänsteföreskrifterna 
ger tillsättningsmyndigheten och som 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
ger myndigheten som har befogenhet att 
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sluta anställningsavtal (nedan kallade 
tillsättningsbefogenheter),
c) i enlighet med artikel 110.2 
i tjänsteföreskrifterna anta ett beslut 
baserat på artikel 2.1 
i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 
i anställningsvillkoren för övriga 
anställda, som delegerar relevanta 
tillsättningsbefogenheter till direktören 
och som fastställer på vilka villkor denna 
delegering av befogenheter kan dras in, 
varvid direktören får vidaredelegera dessa 
befogenheter,
d) anta ett beslut om att under 
exceptionella omständigheter tillfälligt 
upphäva delegeringen av 
tillsättningsbefogenheterna till direktören 
och de befogenheter som direktören 
vidaredelegerat, och i stället själv utöva 
dem eller delegera dem till en av 
styrelseledamöterna eller till en annan 
medlem av personalen än direktören.
__________________
1a EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Direktören ska förordnas på fyra år. 
Styrelsen får, på förslag från 
kommissionen som ska beakta sin 
utvärdering av direktörens resultat och 
EIT:s framtida uppgifter och utmaningar, 
förlänga förordnandet en gång med en 

3. Direktören ska förordnas på fyra år. 
Styrelsen får, på förslag från 
kommissionen som ska beakta sin 
utvärdering av direktörens resultat och 
EIT:s bästa intresse samt dess framtida 
uppgifter och utmaningar, förlänga 
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period på högst två år. En direktör vars 
mandatperiod har förlängts får inte delta 
i ett annat urvalsförfarande för samma 
tjänst.

förordnandet en gång med en period på 
högst fyra år. En direktör vars 
mandatperiod har förlängts får inte delta 
i ännu ett urvalsförfarande för samma 
tjänst. 

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 5 – punkt 6 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) anordna möten med forum et och 
med gruppen med medlemsstaternas 
företrädare, under styrelsens överinseende,

h) anordna möten med forumet och 
med högnivågruppen med 
medlemsstaternas företrädare, under 
styrelsens överinseende,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 5 – punkt 6 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) säkra genomförandet av effektiva 
övervaknings- och utvärderingsförfaranden 
när det gäller EIT:s verksamhet i enlighet 
med artikel 19, under styrelsens 
överinseende,

j) under styrelsens överinseende 
säkerställa genomförandet av effektiva 
övervaknings- och utvärderingsförfaranden 
när det gäller EIT:s verksamhet i enlighet 
med artikel 19, samt vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder om EIT:s syften 
och mål inte uppnås i tillräcklig grad,

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 97

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 
säkerställa 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 att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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
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Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på 
grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag.
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MOTIVERING

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades 2008 och syftar till att främja 
en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas 
och unionens innovationsförmåga. EIT stärker särskilt unionens innovationsförmåga och tar 
itu med samhällsutmaningar genom att integrera den kunskapstriangel som består av högre 
utbildning, forskning och innovation. 

EIT fungerar genom sina kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper), som är storskaliga 
europeiska partnerskap som tar itu med specifika samhällsutmaningar genom att föra samman 
organisationer inom högre utbildning, forskning och näringsliv. EIT ger bidrag till 
KI-grupperna, övervakar deras verksamhet, stöder samarbete mellan olika KI-grupper och 
sprider resultat och god praxis. 

I förordningen från 2008 fastställs EIT:s uppdrag och uppgifter samt ramen för dess 
funktionssätt. Den ändrades 2013, bland annat för att anpassas till Horisont 2020. 

Den 11 juli 2019 offentliggjorde kommissionen sina nya EIT-förslag, som bestod av 
ett omarbetat förslag till en uppdaterad EIT-förordning och ett förslag till beslut om ett nytt 
strategiskt innovationsprogram (SIP) för EIT för perioden 2021–2027. 

Omarbetningen av EIT-förordningen innebär att det antas en ny förordning som i en enda text 
införlivar både de materiella ändringar som görs i den befintliga förordningen och de 
oförändrade bestämmelserna i den förordningen. Kommissionen ansåg att uppdateringen av 
förordningen var nödvändig eftersom den befintliga EIT-förordningen innehöll bestämmelser 
som direkt hänvisade till Horisont 2020, som upphör i slutet av året. Det omarbetade förslaget 
syftar därför till att säkerställa anpassning av EIT-förordningen till Horisont Europa, 
i synnerhet genom att dels ta bort hänvisningar till Horisont 2020, dels genomföra beslut som 
kommer att förstås som en del av Horisont Europa.

Den föreslagna EIT-förordningen är inriktad på huvudprinciperna för hur EIT och 
KI-grupperna ska fungera. Syftet är att säkerställa ökad klarhet angående rättsläget gentemot 
Horisont Europa samt att införa principen om ekonomisk hållbarhet för KI-grupperna. EIT är 
en integrerad del av Horisont Europa för perioden 2021–2027. Kommissionen fastställer 
ett budgetförslag på 3 miljarder EUR för Horisont Europa under nästa fleråriga budgetram, 
samt dess syfte, mervärde, insatsområden och huvuddragen för verksamheten. 

Föredraganden uttalar sitt stöd för EIT, liksom också för dess uppdrag och för det som EIT 
åstadkommit till dags dato, och välkomnar överlag kommissionens förslag om att det dels ska 
säkerställas ökad klarhet angående rättsläget mellan EIT och Horisont Europa, dels slås fast att 
KI-grupperna ska följa principen om ekonomisk hållbarhet. Föredraganden har dock vid 
flerfaldiga tillfällen riktat allvarliga invändningar mot kommissionens beslut att använda 
förfarandet med omarbetning, eftersom det för med sig onödiga och förkonstlade begränsningar 
för medlagstiftarna. Föredraganden anser i själva verket att det behövs ett flertal väsentliga 
ändringar av förslaget, och lägger därför fram ändringsförslag om bland annat följande:

Föredraganden avvisar kommissionens förslag om att förordningen ska bli ”tidsneutral” 
och lägger därför fram de ändringsförslag som behövs för att ändra på detta. Här föreslår 
föredraganden en rad ändringar av texten för att det ska ske en ökad sammanjämkning med 
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Horisont Europa inom sådana områden som enklare förfaranden, tydlighet, inskränkningar 
av vilka slags undantag som får göras från reglerna för Horisont Europa och utökat 
samarbete med Europeiska innovationsrådet.

Föredraganden lägger fram flera förslag om hur EIT, liksom också KI-gruppernas förfaranden 
och riktlinjerna för dem ska präglas av ökad insyn och öppenhet, vilket han också vill att ska 
gälla för uppropen om förslag till partner och projekt. Om det blir bättre på de här områdena 
kommer det också att leda till en bättre fördelning av unionens innovationsförmåga, vilket 
passar som hand i handske med EIT:s regionala innovationssystem.

Att KI-grupperna fått en hög grad av självständighet är visserligen väsentligt för att de ska 
lyckas med sin verksamhet, men likväl anser föredraganden att den här självständigheten 
förutsätter skärpt övervakning och mer ingående utvärdering av deras verksamhetsplaner 
och resultat än vad som föreskrivs i nu gällande lagstiftning. På det sättet skulle man också, 
vid tillämpningen av principen om ekonomisk hållbarhet, bättre kunna ta hänsyn till 
särdragen hos varje KI-grupp. Med tanke på detta lägger föredraganden fram en rad 
ändringsförslag.

I fråga om vad som sägs om högre utbildning och yrkesutbildning i förslaget anser 
föredraganden att man bör göra mer till förmån för EIT-märkningen genom att säkerställa att 
alla deltagande former av examensbevis från högre utbildning, jämte magisterexamen, får 
EIT-märkningen, och att man måste göra mer för att säkerställa att moduler för fortbildning 
och livslångt lärande också kan använda sig av den märkningen.

De europeiska sektorerna för vatten, hav och sjöfart är världsledande i fråga om vetenskap 
och teknisk utveckling. Därför har de inom vetenskapen, tekniken och företagsvärlden 
en enorm innovationsförmåga, i nära samarbete med partner inom hela kunskapstriangeln, 
med stora möjligheter till innovativ tillväxt. Föredraganden anser därför att om EIT fick 
en KI-grupp om en blå ny giv vore detta ett svar på en stor socioekonomisk utmaning och 
en relevant samhällsutmaning, och skulle samtidigt åstadkomma hållbara, cirkulära och 
blåa ekonomier på grundval av friska akvatiska och marina ekosystem, enligt definitionen 
i ramprogrammet Horisont Europa. 

Avslutningsvis och i fråga om resurser upprepar föredraganden parlamentets ståndpunkt om 
att 4 % av budgeten för Horisont Europa bör anslås till EIT, och lägger fram ett flertal 
förslag för att säkerställa att lämpliga arbetsförhållanden säkerställs vid EIT, för att EIT 
fortsättningsvis ska präglas av sakkunskap på hög nivå och i praktisk handling omsätta det 
ytterligare ansvar det fått sig anförtrott.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2020)737

Cristian-Silviu BUŞOI
Ordförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi
ASP 11E108
Bryssel

Angående: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har behandlat det ovannämnda förslaget, i enlighet med 
artikel 110 i parlamentets arbetsordning om omarbetning.

Punkt 3 i denna artikel har följande lydelse: 

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 
ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det utskott som är 
ansvarigt för ärendet om detta. 

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de 
berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 
och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och 
från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller 
hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller 
på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga 
ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”.

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har behandlat det omarbetade förslaget, 
och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga 
frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana 
samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter 
beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet konstaterar dock att dess behandling av förslaget utmynnat i att den rådgivande 
gruppen enhälligt konstaterat följande: 

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att 
markera ändringar i sak:

– Strykningen av hela texten i skäl 6 i förordning (EG) nr 294/2008.

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/38420
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– I artikel 6 g: tillägget av de sista orden ”genom att främja KI-grupperna som 
innovationspartner med excellens”.

– I artikel 11.3: tillägget av ”ram-” och ”om partnerskap” före respektive efter det slutliga 
ordet ”avtal”.

– I artikel 17.5: ersättandet av orden ”Europeiska unionens allmänna budget” med orden 
”ett annat unionsprogram”.

– I avsnitt 2.2 i) i bilaga I: ersättandet av orden ”språkordning” med ”arbetsspråk”.

– I avsnitt 6.1 i bilaga I: strykningen av ordet ”direktör”.

2. I artikel 11.2 borde tillägget ”från unionen” ha stått inom anpassningspilar.

3. I artikel 22 borde den befintliga lydelsen i artikel 21.4 i förordning (EG) nr 294/2008 – nu 
markerad helt och hållet som en ”innehållsmässig strykning” – ha sett ut på följande sätt: 
”På rekommendation av rådet ska Europaparlamentet före den 15 maj år N+2 besluta om 
ansvarsfrihet för år N för direktören avseende genomförandet av EIT:s budget.”.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om 
förslaget vid sammanträdet den 9 januari 2020 med 21 röster för, inga röster emot och 
1 nedlagd röst1, att utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som ansvarigt utskott 
kan behandla ovanstående förslag i enlighet med artikel 110.

Med vänlig hälsning,

Lucy NETHSINGHA

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

1 Följande ledamöter var närvarande: Lucy Nethsingha (ordförande), Marion Walsmann (vice ordförande), 
Ibán García Del Blanco (vice ordförande), Raffaele Stancanelli (vice ordförande), Gunnar Beck, Patrick Breyer, 
Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, 
Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (för József Szájer enligt artikel 209.7 i arbetsordningen), 
Bettina Vollath and Axel Voss.
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 7 november 2019

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för 
innovation och teknik (omarbetning)
COM(2019)0331 av den 11 mars 2020 – 2019/0151(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 18 och 26 september 2019 för att behandla 
ovannämnda förslag från kommissionen. 

Vid dessa sammanträden2 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om en omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och 
teknik, och konstaterade enhälligt följande:

1. Följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att 
markera innehållsmässiga ändringar:

– Strykningen av hela texten i skäl 6 i förordning (EG) nr 294/2008.

– I artikel 6 g: tillägget av de sista orden ”genom att främja KI-grupperna som 
innovationspartner med excellens”.

– I artikel 11.3: tillägget av ”ram-” och ”om partnerskap” före respektive efter det slutliga 
ordet ”avtal”.

– I artikel 17.5: ersättandet av orden ”Europeiska unionens allmänna budget” med orden 
”ett annat unionsprogram”.

2 Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, vilken var textens originalversion.
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– I avsnitt 2.2 i) i bilaga I: ersättandet av orden ”språkordning” med ”arbetsspråk”.

– I avsnitt 6.1 i bilaga I: strykningen av ordet ”direktör”.

2. I artikel 11.2 borde tillägget ”från unionen” ha stått inom anpassningspilar.

3. I artikel 22 borde den befintliga lydelsen i artikel 21.4 i förordning (EG) nr 294/2008 – nu 
markerad helt och hållet som en ”innehållsmässig strykning” – ha sett ut på följande sätt: 
”På rekommendation av rådet ska Europaparlamentet före den 15 maj år N+2 besluta om 
ansvarsfrihet för år N för direktören avseende genomförandet av EIT:s budget.”.

Vid behandlingen av förslaget kunde gruppen således enhälligt konstatera att förslaget inte 
innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana. Gruppen konstaterade 
vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare 
rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga 
rättsakten, utan att den på något sätt ändras i sak.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör


