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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jaroslav Zvěřina

Ændringsforslag 16
Betragtning 12

(12) Der skal fastsættes passende 
bestemmelser med henblik på at garantere 
ETI's pålidelighed og gennemsigtighed.
Der fastsættes passende regler for ETI's drift 
i dets vedtægter.

(12) Der fastsættes passende regler for ETI's 
drift i dets vedtægter.

Or. cs

Begrundelse

Forslagets første sætning udelades, da denne er unødvendig.
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Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 17
Betragtning 15

(15) I denne forordning fastlægges der for 
perioden 2008-2013 en finansieringsramme, 
der udgør det primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden som omhandlet i pkt.
37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

(15) I denne forordning fastlægges der for 
perioden 2008-2013 en finansieringsramme, 
der udgør det primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden som omhandlet i pkt.
37 og 47 i den interinstitutionelle aftale af 
17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin 
og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Or. pl

Begrundelse

ETI har i Kommissionens foreslåede form en typisk agenturstruktur. Det er vigtigt at 
understrege dette faktum i det retsgrundlag, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 18
Betragtning 16

(16) ETI er et organ, som Fællesskaberne 
opretter i medfør af artikel 185, stk. 1, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget og de finansielle bestemmelser bør 
tilpasses i overensstemmelse hermed.

(16) ETI er et organ, som Fællesskaberne 
opretter i medfør af artikel 185, stk. 1, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget og pkt. 47 i den interinstitutionelle 
aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning, og de relevante finansielle 
bestemmelser bør tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Or. pl

Begrundelse

ETI har i Kommissionens foreslåede form en typisk agenturstruktur. Det er vigtigt at 
understrege dette faktum i det retsgrundlag, der er fastsat i denne forordning.
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Ændringsforslag af Jaroslav Zvěřina

Ændringsforslag 19
Artikel 4, stk. 1, litra c

c) øge kendskabet til ETI blandt potentielle 
partnerorganisationer

c) øge kendskabet til ETI's aktiviteter blandt 
potentielle partnerorganisationer

Or. cs

Ændringsforslag af Jaroslav Zvěřina

Ændringsforslag 20
Artikel 4, stk. 1, litra f

f) fremme anerkendelse af ETI-grader og –
eksamensbeviser i medlemsstaterne.

f) fremme anerkendelse af ETI-udmærkelser
i medlemsstaterne.

Or. cs

Begrundelse

Det er klart, at ETI ikke selv tildeler grader og eksamensbeviser. Instituttets rolle på dette
område bliver ifølge os symbolsk.

Ændringsforslag af Jaroslav Zvěřina

Ændringsforslag 21
Bilag, artikel 5, stk. 1

1. Direktøren er en person med ekspertise 
og et godt omdømme inden for de områder, 
som ETI beskæftiger sig med. Pågældende 
udnævnes af bestyrelsen til en 
mandatperiode på fire år. Bestyrelsen kan 
forlænge mandatperioden med fire år én 
gang, hvis den anser det for at være i ETI's 
interesse.

1. Direktøren har en akademisk og 
videnskabelig uddannelse og et godt 
omdømme inden for de områder, som ETI 
beskæftiger sig med. Pågældende udnævnes 
af bestyrelsen til en mandatperiode på fire 
år. Bestyrelsen kan forlænge 
mandatperioden med fire år én gang, hvis 
den anser det for at være i ETI's interesse.

Or. cs
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Begrundelse

En akademisk og videnskabelig uddannelse synes at udgøre en passende garanti for den 
ekspertise, direktøren for ETI bør have.

Ændringsforslag af Jaroslav Zvěřina

Ændringsforslag 22
Artikel 5, stk. 2, afsnit 3, litra c

c) det grundlag, hvorpå graderne konfereres 
og eksamensbeviserne tildeles, herunder 
ordninger, som tager hensyn til 
Fællesskabets politik vedrørende det 
europæiske område for videregående 
uddannelse, navnlig hvad angår 
forenelighed, gennemsigtighed, 
anerkendelse og kvalitet af uddannelserne og 
eksamensbeviserne

c) det grundlag, hvorpå udmærkelserne 
tildeles, herunder ordninger, som tager 
hensyn til Fællesskabets politik vedrørende 
det europæiske område for videregående 
uddannelse, navnlig hvad angår 
forenelighed, gennemsigtighed, 
anerkendelse og kvalitet af uddannelserne og 
udmærkelserne

Or. cs

Begrundelse

Det er klart, at ETI ikke selv tildeler grader og eksamensbeviser. Instituttets rolle på dette 
område bliver ifølge os symbolsk.

Ændringsforslag af Jaroslav Zvěřina

Ændringsforslag 23
Artikel 9, stk. 1, litra c

c) fremme brugen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder til forsknings- og 
innovationsformål under passende 
betingelser, herunder navnlig ved at 
fastlægge, hvordan intellektuelle 
ejendomsrettigheder deles mellem ETI og 
partnerne

c) fremme brugen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder til forsknings- og 
innovationsformål under passende 
betingelser, herunder navnlig ved at 
fastlægge de vilkår ifølge hvilke, ETI og 
partnerne deler og udnytter intellektuelle 
ejendomsrettigheder i overensstemmelse 
med de lovbestemmelser, der gælder i Det 
Europæiske Fællesskab og 
medlemsstaterne

Or. cs
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Begrundelse

ETI vil arbejde i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag af Jaroslav Zvěřina

Ændringsforslag 24
Bilag, artikel 9

ETI tilrettelægger løbende overvågning og 
periodiske uafhængige evalueringer af hvert 
enkelt VIS's resultater. Disse evalueringer er 
baseret på god administrativ praksis og en 
resultatorienteret tilgang, og overflødige 
formelle og proceduremæssige aspekter 
undgås.

ETI tilrettelægger løbende overvågning og 
periodiske uafhængige evalueringer af hvert 
enkelt VIS's resultater. Disse evalueringer er 
baseret på god administrativ praksis og en 
resultatorienteret tilgang.

Or. cs

Ændringsforslag af Jaroslav Zvěřina

Ændringsforslag 25
Artikel 10, stk. 1

1. ETI har status som juridisk person. Det 
har i hver medlemsstat den mest udstrakte 
retsevne, som tillægges juridiske personer i 
henhold til national ret. Det kan blandt andet 
erhverve og afhænde materielle eller 
immaterielle aktiver og optræde som part i 
retssager.

1. ETI har status som juridisk person. Det 
har i hver medlemsstat den mest udstrakte 
retsevne, som tillægges juridiske personer i 
henhold til national ret. Det kan blandt andet 
erhverve materielle eller immaterielle 
aktiver, disponere over disse aktiver og 
optræde som part i retssager.

Or. cs

Ændringsforslag af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ændringsforslag 26
Artikel 18, stk. 1

1. ETI vedtager sine finansielle 
bestemmelser i overensstemmelse med 
artikel 185, stk. 1, i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002. Der tages passende 

1. ETI vedtager sine finansielle 
bestemmelser i overensstemmelse med 
artikel 185, stk. 1, i Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 og pkt. 47 i den 



PE 388.732v01-00 6/6 AM\667704DA.doc

DA

hensyn til behovet for tilstrækkelig 
driftsmæssig fleksibilitet til at sætte ETI i 
stand til at nå sine mål og tiltrække og 
bevare partnere fra den private sektor.

interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Der tages 
passende hensyn til behovet for tilstrækkelig 
driftsmæssig fleksibilitet til at sætte ETI i 
stand til at nå sine mål og tiltrække og 
bevare partnere fra den private sektor.

Or. pl

Begrundelse

ETI har i Kommissionens foreslåede form en typisk agenturstruktur. Det er vigtigt at 
understrege dette faktum i det retsgrundlag, der er fastsat i denne forordning.


