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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Jaroslav Zvěřina

Amendement 16
Overweging 12

(12) Er moeten passende regelingen voor 
de aansprakelijkheid en transparantie van 
het EIT worden getroffen. In de EIT-
statuten moeten passende bepalingen voor 
de werkwijze van het EIT worden 
opgenomen.

(12) In de EIT-statuten moeten passende 
bepalingen voor de werkwijze van het EIT 
worden opgenomen.

Or. cs

Motivering

Overbodig.

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 17
Overweging 15
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(15) De financiële middelen voor de periode 
2008-2013 worden in deze verordening 
vastgelegd. Dit bedrag is het voornaamste 
referentiepunt voor de begrotingsautoriteit in 
de zin van punt 37 van het Interinstitutioneel 
akkoord van 17 mei 2006 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer.

(15) De financiële middelen voor de periode 
2008-2013 worden in deze verordening 
vastgelegd. Dit bedrag is het voornaamste 
referentiepunt voor de begrotingsautoriteit in 
de zin van de punten 37 en 47 van het 
Interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 
tussen het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer.

Or. pl

Motivering

In de vorm die de Commissie voorstelt, heeft het EIT de typische structuur van een 
agentschap. Dit moet worden onderstreept in de rechtsgrondslag waarin de verordening 
voorziet.

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 18
Overweging 16

(16) Het EIT is een door de 
Gemeenschappen opgericht orgaan in de zin 
van artikel 185, lid 1, van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 
juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese Gemeenschappen 
en dient de financiële voorschriften daaruit
dienovereenkomstig toe te passen. 

(16) Het EIT is een door de 
Gemeenschappen opgericht orgaan in de zin 
van artikel 185, lid 1, van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 
juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese Gemeenschappen 
en van paragraaf 47 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer, en dient bijgevolg een adequate
financiële regeling vast te leggen. 

Or. pl

Motivering

In de vorm die de Commissie voorstelt, heeft het EIT de typische structuur van een 
agentschap. Dit moet worden onderstreept in de rechtsgrondslag waarin de verordening 
voorziet.
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Amendement ingediend door Jaroslav Zvěřina

Amendement 19
Artikel 4, lid 1, letter c)

c) aan de bewustmaking van mogelijke 
partnerorganisaties te werken;

c) aan de bewustmaking van mogelijke 
partnerorganisaties over zijn activiteiten te 
werken;

Or. cs

Amendement ingediend door Jaroslav Zvěřina

Amendement 20
Artikel 4, lid 1, letter f)

f) de erkenning van EIT-graden en -
diploma's in de lidstaten te bevorderen.

f) de erkenning van EIT-onderscheidingen
in de lidstaten te bevorderen.

Or. cs

Motivering

Het is duidelijk dat het EIT niet actief zal zijn in het uitreiken van graden en diploma's. De rol 
van het Instituut op dit gebied beschouwt de indiener als symbolisch.

Amendement ingediend door Jaroslav Zvěřina

Amendement 21
Bijlage, Artikel 5, lid 1

1. De directeur beschikt over grote 
deskundigheid en staat in hoog aanzien op 
de gebieden waarop het EIT opereert. Hij 
wordt voor een ambtstermijn van vier jaar 
benoemd door de raad van bestuur. De raad 
van bestuur kan deze ambtstermijn een keer 
met vier jaar verlengen, indien hij van 
mening is dat dit in het belang van het EIT 
is.

1. De directeur is houder van academische 
en wetenschappelijke graden en staat in 
hoog aanzien op de gebieden waarop het 
EIT opereert. Hij wordt voor een 
ambtstermijn van vier jaar benoemd door de 
raad van bestuur. De raad van bestuur kan 
deze ambtstermijn een keer met vier jaar 
verlengen, indien hij van mening is dat dit in 
het belang van het EIT is.

Or. cs
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Motivering

Een wetenschappelijke en pedagogische graad lijkt de indiener een fundamentele vereiste om 
de deskundigheid van de directeur van het EIT te bewijzen.

Amendement ingediend door Jaroslav Zvěřina

Amendement 22
Artikel 5, lid 2, alinea 3, letter c)

c) de grondslagen voor de verlening van 
graden en diploma's, met inbegrip van de 
regelingen die getroffen zijn in verband met 
het beleid van de Europese Gemeenschap 
voor de Europese ruimte voor hoger 
onderwijs, met name wat betreft 
compatibiliteit, transparantie, erkenning, en 
kwaliteit van graden en diploma's;

c) de grondslagen voor de verlening van 
onderscheidingen, met inbegrip van de 
regelingen die getroffen zijn in verband met 
het beleid van de Europese Gemeenschap 
voor de Europese ruimte voor hoger 
onderwijs, met name wat betreft 
compatibiliteit, transparantie, erkenning, en 
kwaliteit van onderscheidingen;

Or. cs

Motivering

Het is duidelijk dat het EIT niet actief zal zijn in het uitreiken van graden en diploma's. De rol 
van het Instituut op dit gebied beschouwt de indiener als symbolisch.

Amendement ingediend door Jaroslav Zvěřina

Amendement 23
Artikel 9, lid 1, letter c)

c) bevorderen dat met het oog op onderzoek 
en innovatie onder passende voorwaarden 
gebruik kan worden gemaakt van 
intellectueel eigendom en leggen met name 
vast hoe het EIT en zijn partners in het
intellectuele eigendom delen;

c) bevorderen dat met het oog op onderzoek 
en innovatie onder passende voorwaarden 
gebruik kan worden gemaakt van 
intellectueel eigendom en leggen met name 
vast hoe het EIT en zijn partners 
intellectuele eigendom delen en exploiteren, 
met eerbiediging van de wettelijke 
bepalingen die in de Europese 
Gemeenschap en de lidstaten gelden;

Or. cs
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Motivering

Het EIT zal bij zijn werk de geldende wetgeving in de Europese Unie naleven.

Amendement ingediend door Jaroslav Zvěřina

Amendement 24
Bijlage, artikel 9

Het EIT zorgt ervoor dat de uitkomsten en 
resultaten van elk KIG doorlopend worden 
gemonitord en periodiek aan onafhankelijke 
evaluaties worden onderworpen. Bij deze 
evaluaties wordt uitgegaan van goede 
administratieve manieren van werken en 
resultaatgerichte parameters en worden 
overbodige formele en procedurele 
aspecten vermeden.

Het EIT zorgt ervoor dat de uitkomsten en 
resultaten van elk KIG doorlopend worden 
gemonitord en periodiek aan onafhankelijke 
evaluaties worden onderworpen. Bij deze 
evaluaties wordt uitgegaan van goede 
administratieve manieren van werken en 
resultaatgerichte parameters.

Or. cs

Amendement ingediend door Jaroslav Zvěřina

Amendement 25
Artikel 10, lid 1

1. Het EIT heeft rechtspersoonlijkheid. Het 
maakt in elke lidstaat zoveel mogelijk 
gebruik van de rechtsbevoegdheid die in de 
nationale wetgeving aan rechtspersonen 
wordt toegekend. Het kan met name 
materiële of immateriële activa kopen of 
verkopen en in rechte optreden.

1. Het EIT heeft rechtspersoonlijkheid. Het 
maakt in elke lidstaat zoveel mogelijk 
gebruik van de rechtsbevoegdheid die in de 
nationale wetgeving aan rechtspersonen 
wordt toegekend. Het kan met name 
materiële of immateriële activa kopen, over 
deze activa beschikken en in rechte 
optreden.

Or. cs

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 26
Artikel 18, lid 1

1. Het EIT legt overeenkomstig artikel 185, 1. Het EIT legt overeenkomstig artikel 185, 
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lid 1, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad zijn financiële 
regeling vast. Hierbij wordt er rekening mee 
gehouden dat het EIT operationeel gezien 
voldoende flexibiliteit moet hebben om zijn 
doelstellingen te bereiken en partners uit de 
private sector aan te trekken en te behouden.

lid 1, van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad en paragraaf 47 
van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 
mei 2006 tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer zijn financiële regeling vast. Hierbij 
wordt er rekening mee gehouden dat het EIT 
operationeel gezien voldoende flexibiliteit 
moet hebben om zijn doelstellingen te 
bereiken en partners uit de private sector aan 
te trekken en te behouden.

Or. pl

Motivering

In de vorm die de Commissie voorstelt, heeft het EIT de typische structuur van een 
agentschap. Dit moet worden onderstreept in de rechtsgrondslag waarin de verordening 
voorziet.
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