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KORT BEGRUNDELSE

1. Kommissionens forslag til en forordning

Forslaget om at oprette Det Europæiske Institut (ETI) blev fremsat første gang i 
Kommissionens forårsberetning for 2005 i forbindelse med midtvejsevalueringen af Lissabon-
strategien. Den 22. januar 2006 vedtog Kommissionen på grundlag af en bred høring sin første 
meddelelse om ETI, hvori den skitserede sine ambitioner og mulige indsatsområder for 
instituttet. I marts 2006 anerkendte Det Europæiske Råd, at ETI ville være et betydningsfuldt 
skridt i retning af at skabe den sammenhæng mellem videregående uddannelse, forskning og 
innovation, som mangler på nuværende tidspunkt, og opfordrede Kommissionen til inden 
midten af juni at fremsætte et forslag til yderligere tiltag. Den 8. juni 2006 vedtog 
Kommissionen anden meddelelse om ETI, og den 18. oktober 2006 fremlagde den et forslag til 
en forordning af Det Europæiske Institut (ETI).

2. Ordførerens holdning

Ordføreren er enig i de generelle principper for oprettelsen af ETI og dettes opgaver, som 
anført i Kommissionens forslag, men ønsker at fremsætte en række ændringsforslag med 
henblik på at henlede opmærksomheden på behovet for at udvikle et retligt og finansielt 
grundlag for instituttets virksomhed samt regler for forvaltningen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Hidtil har intet EU-initiativ fuldt ud behandlet de tre elementer, som vidensamfundet bygger 
på, således at elementerne samtidigt er fuldt integrerede og gensidigt styrker hinanden. 
Tidligere programmer har udelukkende fokuseret på et element af de tre, eller i bedste fald to 
af dem (syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (2007-2013), 
programmet for konkurrenceevne og innovation) og har hovedsagelig udelukkende støttet 
deres udvikling på nationalt niveau. I betragtning af karakteren og omfanget af udfordringen på
innovationsområdet vil tiltag på europæisk plan sandsynligvis skabe en merværdi, som ikke kan 
opnås med separate tiltag i medlemsstaterne.

Forslaget om oprettelse af Det Europæiske Institut er vigtig for uddannelses- og 
videnskabsverdenen, navnlig i unionens nye medlemsstater, da det øger mulighederne for 
direkte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og videnskabelige institutioner i disse lande 
og de mest progressive europæiske organer samt europæisk erhvervsliv, samtidig med at det 
tilskynder ansøgninger om midler fra unionens uddannelsesprogrammer. Som følge heraf vil 
instituttet skabe muligheder for at udvikle uddannelses- og forskningsprogrammer på grundlag 
af reelle økonomisk behov. Det er glædeligt, at instituttets opgave understreger behovet for at 
gøre mere for at udnytte forskningsresultater erhvervsmæssigt samt på længere sigt at øge 
konkurrenceevnen hos de europæiske og nationale økonomier på verdensmarkedet. 

Hvad angår begrebet "vidensamfundets tre elementer", udelukker forslagets retsgrundlag 
efter ordførerens mening muligheden for, at ETI kan handle som en uddannelsesinstitution og 
tildele akademiske grader, da uddannelse i henhold til EU-traktatens artikel 149 fortsat 
henhører under national kompetence. 
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ETI bør udvikle sit eget brand - et ETI-eksamensbevis - som vil være en yderligere formel 
grad, der tildeles af uddannelsesinstitutioner, der tilhører viden- og innovationssamfundene 
(VIS'erne).

Selv om ordføreren anerkender betydningen af de tre elementer, som vidensamfundet bygger 
på, bør ETI's hovedopgave være at støtte innovation. Som følge heraf bør ETI's forskningsmål 
være fokuseret på at udvikle innovation frem for at udføre videnskabelig grundforskning.

Hvad angår instituttets struktur, er der behov for en afklaring af det gensidige forhold 
mellem instituttet og viden- og innovationssamfundene og de organer, som de er sammensat af, 
hvilket kan være af direkte betydning, når ETI's og VIS'ernes objektive egenskaber skal 
fastsættes f.eks. i forbindelse med finansiering.  

Hvad angår finansieringen af instituttet, gør ordføreren opmærksom på behovet for at 
udarbejde de finansielle grundlag for instituttets virksomhed og præcist fastsætte andelen af 
finansieringen fra forskellige kilder, således at disse i deres form og struktur opfylder 
betingelserne for et decentraliseret agentur. Der er derfor nødvendigt, at Kommissionen 
undersøger mulighederne for at anvende en del af de ikke-tildelte midler, som ligger under 
loftet for underudgiftsområde 1A, til finansiering af ETI med et beløb på op til 308,7 mio.  Et 
forsvarligt retligt og finansielt grundlag, der sikrer, at administrationen og driften af instituttet 
fungerer hensigtsmæssigt, er af afgørende betydning for at bygge et langsigtet partnerskab 
mellem højere læreanstalter, forskningsinstitutter og private organisationer og for at fremme 
innovation på fællesskabsplan. 

Fællesskabets basisfinansiering af ETI bør udgøre et supplement til de eksisterende finansielle 
overslag, men yderligere midler bør tilvejebringes fra eksterne kilder, på nationalt, regionalt og 
privat plan. Evnen til at tilvejebringe sine egne midler både fra eksterne kilder og fra indtægter 
fra egen virksomhed (i forbindelse med forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder, som 
ETI ifølge forslaget med tiden vil akkumulere), vil være af afgørende betydning for ETI's 
virksomhed.  På baggrund af den vedvarende knaphed af midler til videnskabelig forskning og 
udvikling i EU, må der gøres en indsats for at sikre, at det nyoprettede ETI sikres et garanteret 
niveau af fællesskabsfinansiering, der ikke bevilges på bekostning af andre igangværende 
fællesskabsforanstaltninger inden for forskning og innovation.

Passende forvaltning og en afbalanceret fordeling af intellektuelle ejendomsrettigheder
er af afgørende betydning for udvikling af og investering i innovation. ETI's præcise 
retningslinjer på dette område bør være i overensstemmelse med reglerne for f.eks. 
virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under det 
syvende rammeprogram (2007-2013), som Rådet og Parlamentet allerede har vedtaget. 
Endvidere understreger ordføreren behovet for, at Kommissionen fører tilsyn med, hvorledes 
intellektuelle ejendomsrettigheder forvaltes, og at omkostninger og fortjenester deles i forhold 
til de enkelte partnerorganisationers bidrag.



PA\664426DA.doc 5/11 PE 388.502v01-00

DA

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) ETI bør have til formål at bidrage til 
udviklingen af Fællesskabets og 
medlemsstaternes innovationskapacitet 
gennem gennemførelse af uddannelses-, 
forsknings- og innovationsaktiviteter på
højeste niveau.

(6) ETI bør have til formål at bidrage til 
udviklingen af Fællesskabets og 
medlemsstaternes innovationskapacitet ved 
at forbinde uddannelses- og 
forskningsaktiviteter med
innovationsaktiviteter på højeste niveau.

Begrundelse

ETI's aktiviteter bør omfatte alle tre elementer, som vidensamfundet bygger på, med henblik 
på at nå det vigtigste mål, som er at fremme innovationen.

Ændringsforslag 2
Betragtning 10 
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(10) Der er behov for at støtte uddannelse 
som et integreret element, som dog ofte 
mangler i dag, af en omfattende 
innovationsstrategi. Aftalen mellem ETI og 
VIS'erne bør indeholde bestemmelser om, at 
de uddannelser, som VIS'erne 
gennemfører, og de eksamensbeviser, som 
de udsteder, er ETI-uddannelser og -
eksamensbeviser. ETI bør fremme 
anerkendelse af ETI-uddannelser og -
eksamensbeviser i medlemsstaterne. Alle 
disse aktiviteter bør gennemføres uden 
indskrænkelse af bestemmelserne i direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer.

(10) Der er behov for at støtte uddannelse 
som et integreret element, som dog ofte 
mangler i dag, af en omfattende 
innovationsstrategi. Aftalen mellem ETI og 
VIS'erne bør indeholde bestemmelser om, at 
de eksamensbeviser, som VIS'erne udsteder, 
er ETI-eksamensbeviser. ETI bør fremme 
anerkendelse af ETI-eksamensbeviser i 
medlemsstaterne. Alle disse aktiviteter bør 
gennemføres uden indskrænkelse af 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

Begrundelse

Som følge af forslagets retsgrundlag og eftersom medlemsstaterne har kompetencen, for så
vidt angår videregående uddannelse, er ETI ikke berettiget til at tildele akademiske grader. 
For at fremme betydningen af ETI's projekter og de studerende, der deltager i dem, er 
eksamensbeviser imidlertid en passende løsning. 

Ændringsforslag 3
Betragtning 11 

(11) ETI bør fastlægge retningslinjer for 
forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som fremmer brugen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder under 
passende forhold, herunder ved hjælp af 
licenser, og tilvejebringe passende 
incitamenter for ETI og partnerne, herunder 
enkeltpersoner, VIS'erne og 
partnerorganisationerne samt for opnåelse af 
spin-offs og forretningsmæssig udnyttelse. 
Reglerne for Fællesskabets 
rammeprogrammer for forskning og 
udvikling finder anvendelse på de aktiviteter, 
som modtager støtte under disse 
programmer.

(11) ETI bør fastlægge klare og 
gennemsigtige retningslinjer for forvaltning 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, som 
fremmer brugen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder under passende forhold, 
herunder ved hjælp af licenser, og 
tilvejebringe passende incitamenter for ETI 
og partnerne, herunder enkeltpersoner, 
VIS'erne og partnerorganisationerne samt for 
opnåelse af spin-offs og forretningsmæssig 
udnyttelse. Reglerne for Fællesskabets 
rammeprogrammer for forskning og 
udvikling finder anvendelse på de aktiviteter, 
som modtager støtte under disse 
programmer.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning for ETI, at der udarbejdes klare og fast retningslinjer for 
forvaltningen af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvis det ønsker at hverve videnskabelige 
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og finansielle partnere.

Ændringsforslag 4
Betragtning 13

(13) For at sikre driftsmæssig uafhængighed 
og selvstændighed bør ETI selv administrere 
sit budget, og indtægterne bør omfatte et 
bidrag fra Fællesskabet og bidrag fra 
medlemsstaterne og private organisationer, 
nationale eller internationale organer eller 
institutioner samt indtægter skabt ved ETI's 
egne aktiviteter eller i form af donationer. 
ETI bør søge at tiltrække et stadig større 
finansielt bidrag fra private organisationer.

(13) For at sikre driftsmæssig uafhængighed 
og selvstændighed bør ETI være en juridisk 
person og selv administrere sit budget, og 
indtægterne bør omfatte et bidrag fra 
Fællesskabet og bidrag fra medlemsstaterne 
og private organisationer, nationale eller
internationale organer eller institutioner samt 
indtægter skabt ved ETI's egne aktiviteter i 
forbindelse med forvaltningen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller i 
form af donationer. ETI bør søge at tiltrække 
et stadig større finansielt bidrag fra private 
organisationer.

Begrundelse

ETI's status som juridisk person, som fastsat i Kommissionens forslag, er en vigtig del af dets 
selvstændighed i betragtning af det omfattende aktivitetsspektrum, der er planlagt.  
Forvaltningen af intellektuelle ejendomsrettigheder bør udgøre en vigtig indtægtskilde for 
ETI.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, stk. 2

2. "Viden- og innovationssamfund (VIS)" er 
et joint venture mellem partnerorganisationer 
(uanset deres faktiske retlige form), som af 
ETI udvælges og udpeges til at gennemføre 
innovations-, forsknings- og 
uddannelsesaktiviteter på højeste plan inden 
for et specifikt område.

2. "Viden- og innovationssamfund (VIS)"
er et joint venture mellem 
partnerorganisationer (uanset deres faktiske 
retlige form), som af ETI udvælges og 
udpeges til at gennemføre projekter, der 
forbinder forsknings- og 
uddannelsesaktiviteter på højeste plan med 
innovation inden for et specifikt område.

Begrundelse

Formålet er at sikre, at VIS'erne først og fremmest koncentrerer sig om innovation ved at 
udnytte potentiale inden for videnskab og forskning.

Ændringsforslag 6
Artikel 2, stk. 6a (nyt)
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6a. "Grad" er en grad, der tildeles en 
studerende ved et universitet eller anden 
højere uddannelsesinstitution efter 
gennemførelse af et videregående 
uddannelsesforløb.

Begrundelse

For at gøre det tydelig, at ETI ikke er en uddannelsesinstitution som sådan og derfor ikke er 
berettiget til at tildele formelle grader, bør der sondres mellem grader, der tildeles ved højere 
uddannelsesinstitutioner under tilsyn af medlemsstaternes, og ETI-eksamensbeviser, der er en 
yderligere udmærkelse, der tildeles af ETI, men som ikke har betydning, hvis den ikke 
ledsages af en formel grad ved en uddannelsesinstitution.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, stk. 6 b (nyt)

6b. "ETI-eksamensbevis" er en 
attestering af, at en studerende har 
deltaget i en aktivitet under ETI som 
en integreret del af sin uddannelse 
på en anerkendt 
uddannelsesinstitution. 

Begrundelse

For at understrege at EIT-eksamensbeviser udgør en yderligere færdighed, men at de ikke 
erstatter en grad. 

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 1, litra e

e) mobilisere de nødvendige midler fra 
offentlige og private kilder og anvende sine 
ressourcer i overensstemmelse med 
nærværende forordning. Det skal navnlig 
søge at tilvejebringe en stigende andel af 
midlerne på sit budget fra private kilder og 
egne ressourcer

e) mobilisere de nødvendige midler fra 
offentlige og private kilder og anvende sine 
ressourcer i overensstemmelse med 
nærværende forordning. Det skal navnlig 
søge at tilvejebringe en stigende andel af 
midlerne på sit budget fra private kilder og 
indtægter fra sin egen virksomhed.

Begrundelse

ETI bør til stadighed opbygge sin egen kapital ved at udnytte private kilder eller ved at 
udføre sin egen virksomhed.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 1, litra f
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f) fremme anerkendelse af ETI-grader og
-eksamensbeviser i medlemsstaterne.

f) fremme anerkendelse af ETI-
eksamensbeviser i medlemsstaterne.

Begrundelse

Som følge af forslagets retsgrundlag og eftersom medlemsstaterne har kompetencen, for så
vidt angår videregående uddannelse, er ETI ikke berettiget til at tildele akademiske grader.

Ændringsforslag 10
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) ordninger, som tager hensyn til 
Fællesskabets politik vedrørende det 
europæiske område for videregående 
uddannelse, navnlig hvad angår forenelighed, 
gennemsigtighed samt anerkendelse af 
uddannelserne og eksamensbeviserne

Begrundelse

Selv om der under udvælgelsesproceduren skal lægges vægt på den europæiske dimension af 
uddannelsesaspekterne i en potentiel VIS, er ordlyden i dette forslag for snævert.

Ændringsforslag 11
Artikel 6, stk. 1

1. Aftalen mellem ETI og VIS'erne skal 
bestemme, at i de fag og på de områder, hvor 
VIS'erne gennemfører studie-, forsknings- og 
innovationsaktiviteter, er de grader, der 
opnås inden for rammerne af VIS'erne, og 
de eksamensbeviser, der udstedes af disse, 
ETI-grader og -eksamensbeviser.

1. Aftalen mellem ETI og VIS'erne skal 
bestemme, at der udstedes ETI-
eksamensbeviser i de fag og på de områder, 
hvor VIS'erne gennemfører studie-, 
forsknings- og innovationsaktiviteter.

Begrundelse

Som følge af forslagets retsgrundlag og eftersom medlemsstaterne har kompetencen, for så
vidt angår videregående uddannelse, er ETI ikke berettiget til at tildele grader. For at fremme 
betydningen af ETI's projekter og de studerende, der deltager i dem, er eksamensbeviser 
imidlertid en passende løsning. 

Ændringsforslag 12
Artikel 6, stk. 2
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2. ETI opfordrer partnerorganisationerne 
til at gennemføre fælles uddannelsesforløb 
og udstede fælles eksamensbeviser, som 
afspejler VIS'ernes integrerede karakter. 
Der kan dog også konfereres grader og 
udstedes eksamensbeviser af en, to eller 
flere institutioner.

udgår

Begrundelse

Som følge af forslagets retsgrundlag og eftersom medlemsstaterne har kompetencen, for så
vidt angår videregående uddannelse, er ETI ikke berettiget til at tildele grader. 

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaterne samarbejder om 
anerkendelse af ETI's grader og
eksamensbeviser.

3. Medlemsstaterne samarbejder om 
anerkendelse af og udbredelse af kendskabet 
til ETI's eksamensbeviser.

Begrundelse

Selv om et ETI-eksamensbevis ikke svarer til en grad, bør det være en udmærkelse, og 
medlemsstater bør tage skridt til at anerkende det.

Ændringsforslag 14
Artikel 9, stk. 1, indledning

1. ETI fastlægger og offentliggør sine 
principper og retningslinjer for forvaltning af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. De skal:

ETI fastlægger og offentliggør sine 
principper og retningslinjer for forvaltning af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, i 
overensstemmelse med Afdeling 2 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om 
regler for virksomheders, forskningscentres 
og universiteters deltagelse i 
foranstaltninger under det syvende 
rammeprogram og for formidling af 
forskningsresultater (2007-2013)2. De skal:

__________________
1 EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.

Begrundelse

Reglerne for intellektuel ejendomsret bør være i overensstemmelse med reglerne for 
virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under det 
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syvende rammeprogram (2007-2013), som Rådet og Parlamentet allerede har 
vedtaget.

Ændringsforslag 15
Artikel 14, stk. 1, litra a

(a) et løbende treårigt arbejdsprogram med 
en redegørelse for de vigtigste prioriterede 
områder og de planlagte initiativer, herunder 
et skøn over finansieringsbehovet og 
-kilderne. Bestyrelsen forelægger udkastet til 
arbejdsprogrammet for Kommissionen. 
Kommissionen afgiver inden for en frist på
tre måneder udtalelse om dets 
komplementaritet med andre 
fællesskabspolitikker og -instrumenter. Hvis 
Kommissionen gør indsigelse, reviderer 
bestyrelsen programmet og vedtager det med 
passende ændringer

(a) et løbende treårigt arbejdsprogram med 
en redegørelse for de vigtigste prioriterede 
områder og de planlagte initiativer, herunder 
et skøn over finansieringsbehovet og 
-kilderne. Bestyrelsen forelægger udkastet til 
arbejdsprogrammet for Kommissionen. 
Kommissionen afgiver inden for en frist på
tre måneder udtalelse om dets 
komplementaritet med andre 
fællesskabspolitikker og -instrumenter. Hvis 
Kommissionen gør indsigelse, reviderer 
bestyrelsen programmet og vedtager det med 
passende ændringer, inden det forelægges til 
godkendelse for Rådet og Parlamentet;

Begrundelse

Rådet og Europa-Parlamentet skal være i stand til at overvåge ETI's aktiviteter på et 
strategisk plan ved at godkende dets arbejdsprogram.


