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Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska tekniska 
institutet

Förslag till förordning (KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Jaroslav Zvěřina

Ändringsförslag 16
Skäl 12

(12) Lämpliga bestämmelser bör införas 
avseende institutets ansvar samt öppenhet 
och insyn. En lämplig arbetsordning 
kommer att införas i institutets stadgar.

(12) En lämplig arbetsordning kommer att 
införas i institutets stadgar.

Or. cs

Motivering

Första meningen i skälet stryks eftersom den är överflödig.

Ändringsförslag från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ändringsförslag 17
Skäl 15
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(15) Genom denna förordning fastställs en 
finansieringsram för perioden 2008–2013 
som skall vara den huvudsakliga referensen 
för budgetmyndigheten enligt punkt 37
i det interinstitutionella avtalet 
av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning.

(15) Genom denna förordning fastställs en 
finansieringsram för perioden 2008–2013 
som skall vara den huvudsakliga referensen 
för budgetmyndigheten enligt punkterna 37
och 47 i det interinstitutionella avtalet 
av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning.

Or. pl

Motivering

Enligt kommissionens förslag kommer ETI att ha en struktur som är typisk för 
gemenskapsorgan. Man bör betona detta i den rättsliga grund som föreskrivs i förordningen.

Ändringsförslag från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ändringsförslag 18
Skäl 16

(16) ETI är ett organ som inrättas av 
Europeiska gemenskaperna enligt 
artikel 185.1 i rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning 
för Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget, och finansiella 
bestämmelser bör antas i enlighet med detta.

(16) ETI är ett organ som inrättas av 
Europeiska gemenskaperna enligt 
artikel 185.1 i rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning 
för Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget1 och enligt punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning, och lämpliga finansiella 
bestämmelser bör antas i enlighet med detta.

Or. pl

Motivering

Enligt kommissionens förslag kommer ETI att ha en struktur som är typisk för 
gemenskapsorgan. Man bör betona detta i den rättsliga grund som föreskrivs i förordningen.

  
1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
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Ändringsförslag från Jaroslav Zvěřina

Ändringsförslag 19
Artikel 4, punkt 1, led c

c) Skapa ökad medvetenhet bland potentiella 
partnerorganisationer.

c) Skapa ökad medvetenhet om sina
verksamheter bland potentiella 
partnerorganisationer.

Or. cs

Ändringsförslag från Jaroslav Zvěřina

Ändringsförslag 20
Artikel 4, punkt 1, led f

f) Verka för erkännande av ETI:s 
utbildningsbevis i medlemsstaterna.

f) Verka för erkännande av ETI:s 
utmärkelser i medlemsstaterna.

Or. cs

Motivering

Det är uppenbart att ETI inte självt kommer att utfärda utbildningsbevis. Institutets roll på 
detta område anser vi vara symbolisk.

Ändringsförslag från Jaroslav Zvěřina

Ändringsförslag 21
Bilaga, artikel 5, punkt 1

1. Direktören skall vara en person med 
kunnande och högt anseende på de områden 
där Europeiska tekniska institutet är 
verksamt. Han eller hon skall utnämnas av 
styrelsen för ett förordnande på fyra år. 
Styrelsen får förlänga förordnandet en gång 
med fyra år om den anser att Europeiska 
tekniska institutets intressen tjänas bäst på så 
sätt.

1. Direktören skall ha akademiska och 
vetenskapliga kvalifikationer och åtnjuta 
högt anseende på de områden där 
Europeiska tekniska institutet är verksamt. 
Han eller hon skall utnämnas av styrelsen 
för ett förordnande på fyra år. Styrelsen får 
förlänga förordnandet en gång med fyra år 
om den anser att Europeiska tekniska 
institutets intressen tjänas bäst på så sätt.

Or. cs
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Motivering

Vetenskapliga och pedagogiska kvalifikationer torde vara en lämplig garanti för direktörens 
kunnande.

Ändringsförslag från Jaroslav Zvěřina

Ändringsförslag 22
Artikel 5, punkt 2, stycke 3, led c

c) På vilken grundval utbildningsbevis
kommer att utfärdas, inbegripet hur 
gemenskapens politik för ett europeiskt 
område för högre utbildning beaktas särskilt 
när det gäller förenlighet, öppenhet och 
insyn, erkännande samt utbildningens
kvalitet.

c) På vilken grundval utmärkelser kommer 
att utfärdas, inbegripet hur gemenskapens 
politik för ett europeiskt område för högre 
utbildning beaktas särskilt när det gäller 
förenlighet, öppenhet och insyn, erkännande 
samt utmärkelsernas kvalitet.

Or. cs

Motivering

Det är uppenbart att ETI inte självt kommer att utfärda utbildningsbevis. Institutets roll på
detta område anser vi vara symbolisk.

Ändringsförslag från Jaroslav Zvěřina

Ändringsförslag 23
Artikel 9, punkt 1, led c

(c) främja användningen av immateriella 
rättigheter under lämpliga förhållanden för 
forsknings- och innovationsändamål, särskilt 
genom att fastställa hur immateriella 
rättigheter skall fördelas mellan ETI och 
dess partner,

(c) främja användningen av immateriella 
rättigheter under lämpliga förhållanden för 
forsknings- och innovationsändamål, särskilt 
genom att fastställa hur ETI och dess 
partner skall dela på och utnyttja 
immateriella rättigheter i enlighet med
gällande gemenskapslagstiftning och 
nationell lagstiftning,

Or. cs

Motivering

ETI kommer att verka i enlighet med EU:s gällande lagstiftning.
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Ändringsförslag från Jaroslav Zvěřina

Ändringsförslag 24
Bilaga, artikel 9

Europeiska tekniska institutet skall anordna 
kontinuerlig övervakning och återkommande 
oberoende utvärderingar av varje kunskaps-
och innovationsgrupps resultat. 
Utvärderingarna skall följa god 
förvaltningssed och vara resultatinriktade, 
medan onödiga form- och 
förfarandeaspekter bör undvikas.

Europeiska tekniska institutet skall anordna 
kontinuerlig övervakning och återkommande 
oberoende utvärderingar av varje kunskaps-
och innovationsgrupps resultat. 
Utvärderingarna skall följa god 
förvaltningssed och vara resultatinriktade.

Or. cs

Ändringsförslag från Jaroslav Zvěřina

Ändringsförslag 25
Artikel 10, punkt 1

1. ETI skall vara en juridisk person. 
Institutet skall i alla medlemsstater ha den 
mest vittgående rättskapaciteten som de 
nationella lagstiftningarna medger juridiska 
personer. Det skall i synnerhet kunna 
förvärva och avyttra fast och lös egendom 
och kunna föra talan inför rätta.

1. ETI skall vara en juridisk person. 
Institutet skall i alla medlemsstater ha den 
mest vittgående rättskapaciteten som de 
nationella lagstiftningarna medger juridiska 
personer. Det skall i synnerhet kunna 
förvärva och disponera över fast och lös 
egendom och kunna föra talan inför rätta.

Or. cs

Ändringsförslag från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ändringsförslag 26
Artikel 18, punkt 1

1. ETI skall anta finansiella bestämmelser 
i enlighet med artikel 185.1 
i rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002. Behovet av flexibilitet 
i verksamheten skall beaktas, så att ETI kan 
uppnå sina mål och dra till sig och behålla 

1. ETI skall anta finansiella bestämmelser 
i enlighet med artikel 185.1 
i rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 och punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
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partner i den privata sektorn. budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning. Behovet av flexibilitet 
i verksamheten skall beaktas, så att ETI kan 
uppnå sina mål och dra till sig och behålla 
partner i den privata sektorn.

Or. pl

Motivering

Enligt kommissionens förslag kommer ETI att ha en struktur som är typisk för 
gemenskapsorgan. Man bör betona detta i den rättsliga grund som föreskrivs i förordningen.


