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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. The Commission proposal for a regulation

The proposal to establish the European Institute of Technology (EIT) was first put forward in 
the Commission's spring 2005 report in the context of the mid-term review of the Lisbon 
Strategy. On 22 January 2006, on the basis of a wide-ranging consultation process, the 
Commission adopted its first communication on the EIT, outlining its ambitions and the 
possible areas of action for the Institute. In March 2006, the European Council recognised that 
the EIT would be an important step to fill the existing gap between higher education, research 
and innovation and invited the Commission to submit a proposal by mid-June on further steps 
needing to be taken. On 8 June 2006, the Commission adopted a second communication on the 
EIT and on 18 October 2006 submitted a proposal for a regulation establishing the European 
Institute of Technology.

2. Draftsman's position

The draftsman agrees with the general principles for the creation and activities of the EIT as 
set out in the Commission proposal. However, she wishes to table a number of amendments 
aimed at drawing attention to the need to develop a legal and financial basis for the Institute's 
activities, as well as rules governing the management of intellectual property rights.

So far no EU initiative has fully addressed the three sides of the knowledge triangle at the same 
time in a fully integrated and mutually supportive manner. Previous programmes have focused 
solely on one element of the triangle or, at best, on two of them (Seventh Framework 
Programme of Research and Technological Development (2007-2013), Competitiveness and 
Innovation Programme), and have mainly supported their development at national level only. 
Bearing in mind the character and scale of the challenge of innovation, activities at European 
level can offer additional benefits which the Member States cannot achieve by acting alone.

The proposal to establish the European Institute of Technology is important for the world of 
education and science, particularly in the new Member States of the Union, because it 
increases the opportunities for direct cooperation between educational and scientific institutes 
in those countries and the most progressive European bodies, as well as European business, 
while at the same time encouraging applications for funds from Union educational 
programmes. As a result, the Institute will create opportunities for developing educational and 
research programmes based on genuine economic requirements. It is commendable that the 
Institute's mission highlights the need to do more to commercialise research findings and takes 
a longer-term view of how the operation of the EIT will increase the competitiveness of 
European and national economies in world markets.

With regard to the concept of the 'triangle of knowledge', your draftsman believes that the 
legal basis for the proposal rules out the possibility of the EIT acting as an educational institute 
and awarding academic qualifications, since under Article 49 of the EU Treaty education 
remains a national competence. 

The EIT should develop its own brand - an EIT diploma - which would supplement formal 
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degrees awarded by educational institutes belonging to the Knowledge and Innovation 
Communities (KICs).

While recognising the importance of all three elements of the knowledge triangle, your 
draftsman is concerned that the EIT's main task should be to support innovation. Accordingly, 
the EIT's research objectives should be focused on developing innovation rather than carrying 
out basic scientific research.

With regard to the Institute's structure, there needs to be clarification of the mutual 
relations between the Institute and the Knowledge and Innovation Communities and the bodies 
of which they are composed, which may be of direct significance in determining the objective
characteristics of the EIT and KICs, for example when it comes to funding.

As regards the funding of the Institute, your draftsman points to the need to devise financial 
bases for the Institute's activity and to determine precisely the amount of funding from 
individual sources, which should be in keeping with the form and strictures of a 
decentralised agency. There is therefore a need for the Commission to review the possibility 
of using part of the unallocated margins under the ceilings of subheading 1A to finance the EIT 
up to an amount of EUR 308.7 million. Establishing sound legal and financial bases to ensure 
the proper administrative and operational functioning of the Institute is vital for building a long-
term partnership between higher education, research institutes and private organisations and 
for promoting innovation at Community level.

The basic Community funds allocated to the EIT should represent a supplement to the 
Financial Perspective in force, but additional resources should be obtained from external 
sources, at national, regional or private level. The ability to raise its own funds, both from 
external sources and from income from its own activities (in connection with the management 
of intellectual property rights, which according to the EIT proposal will accumulate in due 
course) will be crucial to the EIT's activity. In view of the persistent scarcity of funds for 
scientific research and development in the EU, efforts must be made to ensure that the 
newly-created EIT enjoys a guaranteed level of Community funding that is not provided at the 
expense of other Community research and innovation activities currently under way.

Appropriate management and a balanced distribution of intellectual property rights are 
vital elements for developing and investing in innovation. The precise guidelines laid down by 
the EIT in this area should be in line with the rules governing, for example, participation by 
enterprises, research institutes and universities in activities carried out under the Seventh 
Framework Programme (2007-2013), which have already been approved by the Council and 
Parliament. In addition, your draftsman stresses the need for the Commission to oversee the 
way in which intellectual property is managed, and costs and profits are shared in proportion to
the contribution by individual partner organisations.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, изследва
ния и енергетика да включи в доклада си следните изменения:
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1 Все още непубликуван в ОВ.

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 6

ЕИТ следва да способства за развиването
на възможностите за новаторство на Общ
ността и на държавите-членки чрез пълно
приобщаване по най-високи стандарти н
а образователни, изследователски и новат
орски дейности.

ЕИТ следва да способства за развиването
на възможностите за новаторство на Общ
ността и на държавите-членки чрез уста
новяване на взаимовръзки по най-високи
стандарти между образователни и изслед
ователски дейности и новаторски дейно
сти.

Обосновка

EIT activities should cover all three sides of the knowledge triangle, in order to achieve their 
main goal, which is to boost innovation.

Изменение 2
Съображение 10 

(10) Необходимо е да се оказва подкрепа
за образованието като неразделен, но чес
то отсъстващ компонент на една всеобхв
атна стратегия за новаторство. Споразуме
нието между ЕИТ и ОПН следва да предв
ижда издадените чрез ОПН степени и ди
пломи да се считат за степени и диплом
и, издадени от ЕИТ. ЕИТ следва да насър
чава признаването на издадените от ЕИ
Т степени и дипломи в държавите-членк
и. Всички тези дейности следва да се изв
ършват, без да се нарушават разпоредбит
е на Директива 2005/36/ЕО относно приз
наването на професионални квалификаци
и.

(10) Необходимо е да се оказва подкрепа
за образованието като неразделен, но чес
то отсъстващ компонент на една всеобхв
атна стратегия за новаторство. Споразуме
нието между ЕИТ и ОПН следва да предв
ижда издадените чрез ОПН дипломи да с
е считат за дипломи, издадени от ЕИТ. Е
ИТ следва да насърчава признаването на
издадените от ЕИТ дипломи в държавите-
членки. Всички тези дейности следва да с
е извършват, без да се нарушават разпоре
дбите на Директива 2005/36/ЕО относно
признаването на професионални квалифи
кации.

Обосновка

Given the legal basis for the proposal and the fact that competence in the field of higher 
education lies with the Member States, the EIT is not entitled to award degrees. Nevertheless, 
EIT diplomas are an appropriate solution as regards promoting the role of EIT projects and 
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the students taking part in them.

Изменение 3
Съображение 11 

(11) ЕИТ следва да установи насоки за уп
равлението на интелектуалната собствено
ст, които следва да насърчават използван
ето й при подходящи условия, включител
но чрез лицензиране, да осигури подходя
щи стимули за ЕИТ и неговите партньор
и (в т.ч. физически лица, ОПН и партньо
рски организации), както и стимули, благ
оприятстващи практическите приложени
я и експлоатацията с търговска цел. Кога
то определени дейности се финансират п
о рамковите програми на Общността за и
зследвания и технологично развитие, сле
два да се прилагат правилата, предвидени
за тези програми.

(11) ЕИТ следва да установи ясни и проз
рачни насоки за управлението на интелек
туалната собственост, които следва да на
сърчават използването й при подходящи
условия, включително чрез лицензиране, 
да осигури подходящи стимули за ЕИТ и
неговите партньори (в т.ч. физически лиц
а, ОПН и партньорски организации), какт
о и стимули, благоприятстващи практиче
ските приложения и експлоатацията с тър
говска цел. Когато определени дейности
се финансират по рамковите програми на
Общността за изследвания и технологичн
о развитие, следва да се прилагат правила
та, предвидени за тези програми.

Обосновка

If it wants to recruit scientific and financial partners, it is vital for the EIT to lay down clear 
and firm guidelines for intellectual property management.

Изменение 4
Съображение 13

(13) За да се гарантира функционалната а
втономия и независимост на ЕИТ, той сл
едва да управлява собствения си бюджет, 
приходите в който следва да включват вн
оска от Общността, вноски от държавите-
членки и частни организации, националн
и или международни органи или институ
ции, приходи от собствена дейност на ЕИ
Т или дарения. ЕИТ следва да се стреми д
а привлича нарастващо финансово участи
е от страна на частни организации.

(13) За да се гарантира функционалната а
втономия и независимост на ЕИТ, той сл
едва да притежава правосубектност и
да управлява собствения си бюджет, прих
одите в който следва да включват вноска
от Общността, вноски от държавите-член
ки и частни организации, национални ил
и международни органи или институции, 
приходи от собствена дейност на ЕИТ, св
ързани с управлението на права на инт
електуална собственост, или дарения. 
ЕИТ следва да се стреми да привлича нар
астващо финансово участие от страна на
частни организации.

Обосновка
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Legal personality for the EIT, as provided for in the Commission proposal, is an important 
aspect of its autonomy given the intended wide range of its activities. Resources deriving from 
intellectual property management should be a vital source of income for the EIT.

Изменение 5
Член 2, параграф 2

2. „Общност на познания и новаторство”
означава съвместно предприятие на парт
ньорски организации, независимо от него
вата правна форма, подбрани и определен
и от ЕИТ да извършват на най-високо ра
внище интегрирани новаторски, изслед
ователски и образователни дейности в сп
ецифична област.

2. „Общност на познания и новаторство”
означава съвместно предприятие на парт
ньорски организации, независимо от него
вата правна форма, подбрано и определен
о от ЕИТ да извършва на най-високо равн
ище проекти, свързващи изследователск
и и образователни дейности с новаторс
тво в специфична област.

Обосновка

The aim is to ensure that KICs are geared above all to innovation by exploiting scientific and 
research potential.

Изменение 6
Член 2, параграф 6а (нов)

6а. „Степен“ означава степен, присъде
на на студент от колеж, университет
или висше професионално училище при
завършване на програма за напреднало
обучение.

Обосновка

In order to make it clear that the EIT is not an educational institution as such and is therefore 
not entitled to award formal degrees, a distinction should be made between degrees awarded 
by higher schools under the authority of the Member States and EIT diplomas, which 
represent an additional mark of achievement awarded by the EIT, but which lack significance 
unless accompanied by a formal degree awarded by an educational institution.

Изменение 7
Член 2, параграф 6б (нов)
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6б. „Диплома на ЕИТ“ означава свидет
елство за участие на студент  в дейно
ст на ЕИТ, представляваща съществе
на част от курс по обучение в образова
телна институция, която е упълномо
щена да присъжда степени.

Обосновка

To highlight the fact that EIT diplomas represent an additional accomplishment but are not a 
substitute for a degree.

Изменение 8
Член 4, параграф 1, буква д)

д) мобилизира необходимите средства от
публични и частни източници и използва
собствените си средства в съответствие с
настоящия регламент. По-конкретно, той
се стреми да набира нарастваща част от б
юджета си от частни източници и собств
ени средства;

д) мобилизира необходимите средства от
публични и частни източници и използва
собствените си средства в съответствие с
настоящия регламент. По-конкретно, той
се стреми да набира нарастваща част от б
юджета си от частни източници и от при
ходи, получени от собствените му дей
ности;

Обосновка

The EIT should constantly build up its capital by taking advantage of private sources or by 
performing its own activities.

Изменение 9
Член 4, параграф 1, буква е)

е) насърчава признаването на степените
и дипломите на ЕИТ в държавите-членк
и.

е) насърчава признаването на дипломите
на ЕИТ в държавите-членки.

Обосновка

Given the legal basis for the proposal and the fact that competence in the field of higher 
education lies with the Member States, the EIT cannot award degrees.

Изменение 10
Член 5, параграф 2, алинея 3, буква в)
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в) основата, на която ще се присъжда
т степени и дипломи, включително ме
рките за вземане под внимание на общно
стната политика относно европейското п
ространство за висше образование, и по-с
пециално от гледна точка на съвместимос
т, прозрачност, признаване и качество н
а присъжданите степени и дипломи;

в) мерките за вземане под внимание на об
щностната политика относно европейско
то пространство за висше образование, и
по-специално от гледна точка на съвмест
имост, прозрачност и признаване (залича
ване) на присъжданите степени и диплом
и

Обосновка

Although the European dimension of the educational aspects of potential KICs should carry 
weight in the selection procedure, the terms used in the current proposal are too narrow.

Изменение 11
Член 6, параграф 1

1. Споразумението между ЕИТ и ОПН пр
едвижда, че в дисциплините и областите, 
в които се извършват проучвания, изслед
вания и новаторски дейности посредство
м ОПН, присъжданите от ОПН степе
ни и дипломи са степени и дипломи на
ЕИТ.

1. Споразумението между ЕИТ и ОПН пр
едвижда, че в дисциплините и областите, 
в които се извършват проучвания, изслед
вания и новаторски дейности посредство
м ОПН, се присъждат дипломи на ЕИТ.

Обосновка

Given the legal basis for the proposal and the fact that competence in the field of higher 
education lies with the Member States, the EIT is not entitled to award degrees. Nevertheless, 
EIT diplomas are an appropriate solution as regards promoting the role of EIT projects and 
the students taking part in them .

Изменение 12
Член 6, параграф 2

2. ЕИТ насърчава партньорските орган
изации да присъждат съвместни степ
ени и дипломи, отразяващи комплексно
то естество на ОПН. Въпреки това, с
тепени могат да се присъждат от едн
а институция, както и едни и същи ст
епени и дипломи да се присъждат от д
ве или повече различни институции.

заличава се

Обосновка

Given the legal basis for the proposal and the fact that competence in the field of higher 
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education lies with the Member States, the EIT cannot award degrees. 

Изменение 13
Член 6, параграф 3

3. Държавите-членки оказват сътрудниче
ство при признаването на степените и д
ипломите на ЕИТ.

3. Държавите-членки оказват сътрудниче
ство при признаването и популяризиране
то на дипломите на ЕИТ.

Обосновка

Although an EIT diploma will not be equivalent to a degree, it should be a mark of 
achievement and the Member States should take steps to recognise it.

Изменение 14
Член 9, параграф 1, уводна част

1. ЕИТ определя своите принципи и насо
ки за управление на интелектуалната собс
твеност и ги прави обществено достояни
е. Въпросните принципи и насоки:

ЕИТ определя своите принципи и насоки
за управление на интелектуалната собств
еност и ги прави обществено достояние, 
в съответствие с правилата, определе
ни в Раздел 2 на Регламент (ЕО) №
1906/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 18 декември 2006 г. за опр
еделяне на правила за участието на пр
едприятия, научноизследователски цен
трове и университети в дейности по С
едмата рамкова програма и за разпрос
транение на резултатите от научнит
е изследвания (2007—2013 г.). Въпросни
те принципи и насоки:

__________________
1 ОВ, L 391, 30.12.2006 г., стр. 1

Обосновка

The rules governing intellectual property should be in line with those governing the 
participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh 
Framework Programme (2007-2013) already adopted by the Council and Parliament.

Изменение 15
Член 14, параграф 1, буква а)
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а) отворена тригодишна работна програм
а, съдържаща неговите основни приорите
ти и предвидени инициативи, включител
но прогноза на финансовите нужди и изт
очниците на финансиране. Управителния
т съвет представя проекта на работна про
грама на Комисията. Комисията се произ
нася в тримесечен срок по отношение на
допълващия характер на програмата спря
мо политики и инструменти на Общностт
а. В случай, че Комисията изрази несъгла
сие, управителният съвет преразглежда п
рограмата и я приема със съответните из
менения.

а) отворена тригодишна работна програм
а, съдържаща неговите основни приорите
ти и предвидени инициативи, включител
но прогноза на финансовите нужди и изт
очниците на финансиране. Управителния
т съвет представя проекта на работна про
грама на Комисията. Комисията се произ
нася в тримесечен срок по отношение на
допълващия характер на програмата спря
мо политики и инструменти на Общностт
а. В случай че Комисията изрази несъглас
ие, управителният съвет преразглежда пр
ограмата и я приема със съответните изм
енения, преди да я представи на Съвета
и Европейския парламент за одобрени
е;

Обосновка

The Council and the European Parliament must be able to supervise the activities of the EIT 
at strategic level by approving its work programme.
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