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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Voorstel van de Commissie voor een verordening

Het voorstel voor de oprichting van het Europees Technologie Instituut (EIT) werd voor het 
eerst geopperd in het voorjaar van 2005 in het verslag van de Commissie in het kader van de 
tussentijdse evaluatie van de Lissabon-strategie. Op basis van een grootschalig 
consultatieproces keurde de Commissie op 22 februari 2006 een eerste mededeling over het 
EIT goed, waarin zij de ambities en mogelijkheden met betrekking tot het scala van de 
activiteiten van het instituut omschreef. De Europese Raad van maart 2006 erkende dat het 
EIT een essentiële stap zou zijn om te voorzien in de huidige leemten tussen hoger onderwijs, 
wetenschappelijk onderzoek en innovaties en riep de Commissie op medio juni  een voorstel in 
te dienen over de volgende stappen die moesten worden ondernomen. De Europese Commissie 
keurde op 8 juni 2006 een tweede mededeling over het EIT goed en op 18 oktober 2006 
diende zij een voorstel voor een verordening tot oprichting van het Europees Technologie 
Instituut in.

2. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur stemt in grote lijnen in met de oprichting en het functioneren van het EIT als 
geformuleerd in het door de Commissie ingediende document. Zij stelt echter voor enkele 
wijzigingen aan te brengen waarvan het doel zou moeten zijn de aandacht te vestigen op de 
noodzaak om juridische en financiële grondslagen vast te stellen voor het functioneren van het 
Instituut en tevens regels voor het beheer de intellectuele eigendomsrechten.

Tot nu toe is er geen enkel EU-initiatief geweest dat op volledig geïntegreerde wijze  
betrekking had op alle drie zijden van de kennisdriehoek die elkaar wederzijds versterkten. De 
huidige programma's zijn of uitsluitend gericht op één van de zijden van de driehoek of hooguit 
op twee van de drie zijden (het Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling (2007-2013), het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie), en 
zij ondersteunen hun ontwikkeling hoofdzakelijk uitsluitend op nationaal niveau. Rekening 
houdend met het karakter en de schaal van de uitdaging van innovatie, kunnen activiteiten op 
Europees niveau een extra rendement hebben dat de lidstaten niet afzonderlijk zouden kunnen 
halen.

Het voorstel om een Europees Technologie Instituut op te richten is van belang voor de 
academische en wetenschappelijke gemeenschap, met name in de nieuwe lidstaten van de Unie, 
omdat het de kans vergroot van directe samenwerking van onderwijs- en wetenschappelijke 
instituten in die landen met de modernste Europese instituten en Europese bedrijven en 
tegelijkertijd de kans om te dingen naar de middelen uit de onderwijsprogramma's van de Unie.
Het instituut schept de mogelijkheid om didactische en onderzoeksprogramma's op te stellen 
die gebaseerd zijn op de werkelijke behoeften van de economie. In de opdracht van het 
Instituut moet worden benadrukt dat er meer moet worden gedaan om de 
onderzoeksresultaten te commercialiseren en dat de concurrentiepositie van de Europese en 
nationale economieën over een langere termijn moet worden versterkt door het optreden van 
het EIT.
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Met betrekking tot het concept van kennisdriehoek is de rapporteur van mening dat de 
rechtsgrondslag van het Commissievoorstel de mogelijkheid uitsluit dat het EIT de rol speelt 
van een onderwijsinstelling die graden verleent omdat overeenkomstig artikel 49 van het EU-
Verdrag het onderwijs onder de bevoegdheden van de lidstaten valt.

Het EIT zou een eigen keurmerk moeten ontwikkelen - "EIT-diploma" - dat een aanvulling 
vormt op de formele graden die door onderwijsinstellingen die lid zijn van de Kennis & 
Innovatiegemeenschappen (KIG) worden verleend.

Hoewel zij de betekenis van de drie elementen van de kennisdriehoek erkent, is de rapporteur 
ervan overtuigd dat de hoofdtaak van het EIT de ondersteuning van innovatie zal zijn.  De 
onderzoekstaak van het EIT moet derhalve geconcentreerd zijn op het stimuleren van innovatie 
en niet op het verrichten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Ten aanzien van de structuur moet er duidelijkheid worden geschapen over de onderlinge 
betrekkingen tussen EIT en de KIG alsmede de organen waaruit die bestaan, hetgeen directe 
betekenis kan hebben voor vaststelling van de objectieve kenmerken van het EIT en de KIG 
bijv. met betrekking tot de financiering.

Ten aanzien van de financiering wil de rapporteur erop wijzen dat er financiële grondslagen 
moeten worden uitgewerkt voor het functioneren van het instituut alsmede dat nauwkeurig 
moet worden bepaald  welke bedragen uit de afzonderlijke financieringsbronnen afkomstig 
moeten zijn, en dat het EIT qua vorm en structuur moet overeenkomen met een 
gedecentraliseerd agentschap. Daarom moet de Commissie opnieuw de mogelijkheid 
overwegen een deel van de niet-bestede marge onder het maximum van subcategorie 1A aan te 
wenden om het EIT te financieren voor een bedrag van 308.7 miljoen EUR. Deugdelijke 
wettelijke en financiële grondslagen om te zorgen voor een goed administratief en operationeel 
functioneren van het instituut zijn van vitaal belang voor de totstandbrenging van duurzame
partnerschappen tussen hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en particuliere organisaties en 
om innovatie op communautair niveau te bevorderen.

De fundamentele communautaire fondsen die bestemd zijn voor het EIT zouden een 
aanvulling moeten vormen op de geldende Financiële Vooruitzichten, maar er zouden 
tevens aanvullende middelen moeten worden aangeboord uit externe bronnen, zoals uit 
nationale, regionale en particuliere bronnen. Het vermogen eigen middelen te vergaren, evenals 
externe middelen, alsmede inkomsten uit eigen activiteiten (met inbegrip van het beheer van de 
intellectuele eigendomsrechten, die het EIT volgens het voorstel in de loop der tijd zal 
verwerven) zal een essentiële activiteit zijn van het EIT. Gezien het permanente tekort aan 
middelen voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in de EU, moeten er meer 
pogingen in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat het op te richten EIT over 
gegarandeerde communautaire financiering beschikt die niet ten koste mag gaan van overige 
actuele communautaire activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie.

Goed beheer en evenwichtige verdeling van de intellectuele eigendomsrechten zijn 
cruciale elementen voor ontwikkeling en investeringen in innovatie. De door het EIT
opgestelde nauwkeurige richtsnoeren op dit gebied zouden echter in overeenstemming moeten 
zijn met de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten 
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aan acties op grond van het zevende kaderprogramma (2007-2013), die reeds door de Raad en 
het Europees Parlement zijn goedgekeurd. Bovendien benadrukt de rapporteur dat de 
Commissie toezicht moet uitoefenen op de wijze waarop de intellectuele eigendom wordt 
beheerd, alsmede de uitgaven en inkomsten worden verdeeld, naar gelang de bijdragen van de 
afzonderlijke partnerorganisaties.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 6

(6) Doel van het EIT is een bijdrage te 
leveren aan de uitbouw van de 
innovatiecapaciteit van de Gemeenschap en 
de lidstaten. Hiertoe worden onderwijs, 
onderzoek en innovatie van het allerhoogste 
niveau volledig in het EIT geïntegreerd. 

(6) Doel van het EIT is een bijdrage te 
leveren aan de uitbouw van de 
innovatiecapaciteit van de Gemeenschap en 
de lidstaten. Hiertoe worden onderwijs en
onderzoek gecorreleerd met innovatie van 
het allerhoogste niveau. 

Motivering

De activiteit van het EIT zou alle drie zijden van de kennisdriehoek moeten omvatten, om het 
hoofddoel te bereiken, nl. een toename van de innovatie.

Amendement 2
Overweging 10
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(10) Onderwijs moet als integraal, maar vaak 
ontbrekend element van een allesomvattende 
innovatiestrategie worden gesteund. In de 
overeenkomst tussen het EIT en de KIG 
moet worden vastgelegd dat de door de KIG 
verleende graden en diploma's EIT-graden 
en -diploma's zijn. Het EIT moet de 
erkenning van EIT-graden en diploma's in de 
lidstaten bevorderen. Al deze 
werkzaamheden mogen geen afbreuk doen 
aan Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties .

(10) Onderwijs moet als integraal, maar vaak 
ontbrekend element van een allesomvattende 
innovatiestrategie worden gesteund. In de 
overeenkomst tussen het EIT en de KIG 
moet worden vastgelegd dat de door de KIG 
verleende diploma's EIT-diploma's zijn. Het
Instituut moet de erkenning van EIT-
diploma's in de lidstaten bevorderen. Al deze 
werkzaamheden mogen geen afbreuk doen 
aan Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties .

Motivering

Uit de rechtsgrondslag van het Commissievoorstel alsmede uit het feit dat de lidstaten 
bevoegd zijn voor het hoger onderwijs vloeit voort dat het EIT geen graden mag verlenen. Om 
de rol van EIT-projecten te bevorderen alsmede de studenten die deel nemen aan deze 
projecten is een EIT-diploma echter een passende oplossing.

Amendement 3
Overweging 11

(11) Het EIT moet richtsnoeren voor het 
beheer van intellectueel eigendom uitwerken 
die het gebruik van intellectueel eigendom 
onder bepaalde voorwaarden, mede door 
licenties, bevorderen. De richtsnoeren 
moeten niet alleen het EIT en zijn partners, 
m.i.v. de betrokken personen, de KIG en 
partnerorganisaties passende prikkels geven, 
maar ook bevorderlijk zijn voor spin-offs en 
commerciële toepassingen. Wanneer 
werkzaamheden gefinancierd worden uit 
hoofde van de kaderprogramma's voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
gelden de regels van deze programma's. 

(11) Het EIT moet duidelijke en 
transparante richtsnoeren voor het beheer 
van intellectueel eigendom uitwerken die het 
gebruik van intellectueel eigendom onder 
bepaalde voorwaarden, mede door licenties, 
bevorderen. De richtsnoeren moeten niet 
alleen het EIT en zijn partners, m.i.v. de 
betrokken personen, de KIG en 
partnerorganisaties passende prikkels geven, 
maar ook bevorderlijk zijn voor spin-offs en 
commerciële toepassingen. Wanneer 
werkzaamheden gefinancierd worden uit 
hoofde van de kaderprogramma's voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
gelden de regels van deze programma's. 

Motivering

Om wetenschappelijke en financiële partners te werven zijn duidelijke en concrete regels voor 
het beheer van intellectueel eigendom onontbeerlijk.
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Amendement 4
Overweging 13

(13) Om autonoom en onafhankelijk te 
kunnen functioneren moet het 
begrotingsbeheer bij het EIT zelf liggen. In 
de begroting van het EIT vloeien bijdragen 
van de Gemeenschap, de lidstaten, 
particuliere organisaties, nationale of 
internationale organen of instellingen, alsook 
inkomsten uit eigen werkzaamheden en 
schenkingen. Het EIT moet naar een stijging 
van de financiële bijdrage van particuliere 
organisaties streven. 

(13) Om autonoom en onafhankelijk te 
kunnen functioneren moet het EIT 
rechtspersoonlijkheid bezitten en moet het 
begrotingsbeheer bij het EIT zelf liggen. In 
de begroting van het EIT vloeien bijdragen 
van de Gemeenschap, de lidstaten, 
particuliere organisaties, nationale of 
internationale organen of instellingen, alsook 
inkomsten uit eigen werkzaamheden, uit 
hoofde van het beheer van intellectueel 
eigendom, en schenkingen. Het EIT moet 
naar een stijging van de financiële bijdrage 
van particuliere organisaties streven. 

Motivering

Het feit dat het EIT, overeenkomstig het Commissievoorstel, rechtspersoonlijkheid zou moeten 
bezitten is een essentieel element van zijn autonomie, gezien het brede terrein van zijn 
activiteiten. Een essentiële bron van inkomsten van het EIT zouden de middelen moeten zijn 
die het EIT verwerft uit hoofde van het beheer van intellectueel eigendom.

Amendement 5
Artikel 2, lid 2

2. kennis- en innovatiegemeenschap: een 
joint venture van partnerorganisaties, in 
wat voor rechtsvorm dan ook, die door 
het EIT geselecteerd en aangewezen 
wordt om op een bepaald gebied op 
elkaar aansluitend innovatie-, 
onderzoeks- en onderwijswerk van het 
allerhoogste niveau te doen;

2. kennis- en innovatiegemeenschap: een 
joint venture van partnerorganisaties, in 
wat voor rechtsvorm dan ook, die door 
het EIT geselecteerd en aangewezen 
wordt om op een bepaald gebied 
projecten te realiseren die onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten combineren met 
innovatie van het allerhoogste niveau;

Motivering

Doel is ervoor te zorgen dat de activiteiten van de KIG met name gericht zijn op innovatie 
door gebruik te maken van het wetenschappelijk en onderzoekspotentieel.
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Amendement 6
Artikel 2, lid 6 bis (nieuw)

6 bis "graad" : iedere graad die aan 
studenten wordt verleend door een college, 
universiteit of instelling van hoger
beroepsonderwijs na afsluiting van een 
onderwijsprogramma op tertiair niveau.

Motivering

Om duidelijk te maken dat het EIT niet een onderwijsinstelling is en dat het om die reden niet 
het recht heeft om formele graden te verlenen, moet er een onderscheid gemaakt worden 
tussen graden die worden verleend door instellingen van hoger onderwijs die door de 
lidstaten zijn erkend en EIT-diploma's, die een aanvullende bewijs van erkenning vormen en 
die mogen worden verleend door het EIT, maar die geen waarde hebben zonder een formele 
graad die is verleend door een onderwijsinstelling.

Amendement 7
Artikel 2, lid 6 ter (nieuw)

6 ter "EIT-diploma": bewijs van deelname 
van een student aan een EIT-activiteit die 
integraal deel uitmaakt van een curriculum 
van een onderwijsinstelling die het recht 
heeft een graad te verlenen.

Motivering

Ter verduidelijking van het feit dat EIT-diploma's een aanvulling op een graad vormen maar 
deze niet vervangen.

Amendement 8
Artikel 4, lid 1, letter e)

(e) de vereiste financiële middelen uit de 
publieke en private sector aan te trekken, 
daarvan overeenkomstig deze verordening 
gebruik te maken en in het bijzonder naar een 
stijging van de financiële bijdrage uit de 
private sector en de eigen inkomsten te 
streven;

(e) de vereiste financiële middelen uit de 
publieke en private sector aan te trekken, 
daarvan overeenkomstig deze verordening 
gebruik te maken en in het bijzonder naar een 
stijging van de financiële bijdrage uit de 
private sector en de inkomsten uit eigen 
activiteiten te streven;
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Motivering

Het EIT zou zijn eigen kapitaal moeten vergroten door particuliere financieringsbronnen aan 
te boren en door eigen activiteiten te ontplooien.

Amendement 9
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-diploma's in de 
lidstaten te bevorderen.

Motivering

Uit de rechtsgrondslag van het Commissievoorstel alsmede uit het feit dat de lidstaten 
bevoegd zijn voor het hoger onderwijs vloeit voort dat het EIT geen graden mag verlenen.

Amendement 10
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 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 van 
graden en diploma's;

Motivering

Hoewel de Europese dimensie van de onderwijsaspecten van mogelijke KIG moeten worden 
meegewogen in de selectieprocedure, zijn de criteria die in het huidige voorstel worden 
gehanteerd te strikt.

Amendement 11
Artikel 6, lid 1
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1. In de tussen het EIT en de KIG te sluiten 
overeenkomst wordt vastgelegd dat de door 
de KIG te verlenen graden en diploma's in 
de disciplines en op de gebieden waarop 
onderwijs, onderzoek en innovatie
plaatsvindt EIT-graden en diploma's zijn. 

1. In de tussen het EIT en de KIG te sluiten 
overeenkomst wordt vastgelegd dat in de 
disciplines en op de gebieden waarop 
onderwijs-, onderzoeks- en innovatie-
activiteiten worden uitgevoerd door de KIG  
EIT-diploma's worden verleend. 

Motivering

Uit de rechtsgrondslag van het Commissievoorstel alsmede uit het feit dat de lidstaten 
bevoegd zijn voor het hoger onderwijs vloeit voort dat het EIT geen graden mag verlenen. Om 
de rol van EIT-projecten te bevorderen alsmede de studenten die deel nemen aan deze 
projecten, is een EIT-diploma echter een passende oplossing.

Amendement 12
Artikel 6, lid 2

2. Het EIT moedigt de partnerorganisaties 
aan om met het oog op het geïntegreerde 
karakter van de KIG gezamenlijke graden 
en diploma's toe te kennen. Desalniettemin 
kunnen de graden ook door een enkele 
instelling worden toegekend en zijn ook 
dubbele of meervoudige graden of 
diploma's mogelijk. 

Schrappen

Motivering

Uit de rechtsgrondslag van het Commissievoorstel alsmede uit het feit dat de lidstaten 
bevoegd zijn voor het hoger onderwijs vloeit voort dat het EIT geen graden mag verlenen.

Amendement 13
Artikel 6, lid 3

3. De lidstaten werken bij de erkenning van 
EIT-graden en -diploma's samen. 

3. De lidstaten werken bij de erkenning en 
bevordering van EIT-diploma's samen. 

Motivering

Hoewel het EIT-diploma niet gelijkwaardig is aan een graad, zou het een bewijs van 
erkenning moeten zijn en zouden de lidstaten ernaar moeten streven dit te erkennen.

Amendement 14



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

NL

2 PB L 391 van 30.12.2006, blz. 1.

Artikel 9, lid, inleidende zin

1. Het EIT formuleert beginselen en 
richtsnoeren voor het beheer van het 
intellectuele eigendom en maakt die bekend. 
De beginselen en richtsnoeren:

1. Het EIT formuleert beginselen en 
richtsnoeren voor het beheer van de
intellectuele eigendom en maakt die bekend
overeenkomstig de regels die zijn 
vastgelegd in afdeling 2 van Verordening 
(EG) nr. 1906/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 tot vaststelling van de regels voor de 
deelname van ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten aan 
acties op grond van het zevende 
kaderprogramma, en voor de verspreiding 
van onderzoeksresultaten (2007-2013)2. De 
beginselen en richtsnoeren:

Motivering

De regels betreffende de intellectuele eigendom zouden in overeenstemming moeten zijn met 
de geldende regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten 
aan acties op grond van het zevende kaderprogramma, die reeds door de Raad en het 
Parlement zijn goedgekeurd.

Amendement 15
Artikel 14, lid 1, letter a)

(a) Een voortschrijdend werkprogramma 
voor drie jaar met daarin een overzicht van 
de belangrijkste prioriteiten en geplande 
initiatieven, plus een raming van de 
noodzakelijke financiële middelen en 
geplande financiering. De raad van bestuur 
legt het ontwerp-werkprogramma voor aan 
de Commissie. De Commissie brengt binnen 
drie maanden advies uit over de aansluiting 
van het werkprogramma op het beleid en de 
instrumenten van de Gemeenschap. Indien de 
Commissie niet akkoord gaat, neemt de raad 
van bestuur het programma opnieuw in 
behandeling en keurt hij het werkprogramma 
met de passende wijzigingen goed.

(a) Een voortschrijdend werkprogramma 
voor drie jaar met daarin een overzicht van 
de belangrijkste prioriteiten en geplande 
initiatieven, plus een raming van de 
noodzakelijke financiële middelen en 
geplande financiering. De raad van bestuur 
legt het ontwerp-werkprogramma voor aan 
de Commissie. De Commissie brengt binnen 
drie maanden advies uit over de aansluiting 
van het werkprogramma op het beleid en de 
instrumenten van de Gemeenschap. Indien de 
Commissie niet akkoord gaat, neemt de raad 
van bestuur het programma opnieuw in 
behandeling en keurt hij het werkprogramma 
met de passende wijzigingen goed, alvorens 
het ter goedkeuring voor te leggen aan de 
Raad en het Parlement.
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Motivering

De Raad en het Parlement moeten de mogelijkheid hebben op strategisch niveau toezicht uit 
te oefenen op de activiteiten van het EIT door het werkprogramma goed te keuren.


