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SHORT JUSTIFICATION

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.
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1 Nepublicat încă în JO.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri, industrie şi energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1 
Considerentul 6

(6) IET ar trebui să aibă obiectivul de a 
contribui la dezvoltarea capacităţii de inovare 
a Comunităţii şi a statelor membre prin 
implicarea deplină a activităţilor de educa
ţie, cercetare şi inovaţie la cele mai înalte 
standarde.

(6) IET ar trebui să aibă obiectivul de a 
contribui la dezvoltarea capacităţii de inovare 
a Comunităţii şi a statelor membre, prin 
corelarea activităţilor de educaţie şi 
cercetare cu cele de inovaţie la cele mai 
înalte standarde.

Justification

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

Amendamentul 2
Considerentul 10 

(10) Este oportun să se sprijine educaţia 
ca parte integrantă – deşi adesea lipsă – a 
unei strategii globale în domeniul inovării. 
Acordul dintre IET şi CCI-uri ar trebui să
prevadă ca titlurile şi diplomele acordate 
prin CCI-uri să fie şi titluri şi diplome IET. 
IET ar trebui să promoveze recunoaşterea 
titlurilor şi diplomelor IET în statele 
membre. Toate aceste activităţi ar trebui 
efectuate fără a aduce atingere Directivei 
2005/36/CE privind recunoaşterea calific
ărilor profesionale.

(10) Este oportun să se sprijine educaţia ca 
parte integrantă – deşi adesea lipsă – a unei 
strategii globale în domeniul inovării. 
Acordul dintre IET şi CCI-uri ar trebui să
prevadă ca diplomele acordate prin CCI-uri s
ă fie şi diplome IET. IET ar trebui să
promoveze recunoaşterea diplomelor IET în 
statele membre. Toate aceste activităţi ar 
trebui efectuate fără a aduce atingere 
Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale.

Justificare
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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.

Amendamentul 3 
Considerentul 11 

(11) IET ar trebui să stabilească orientări 
pentru gestionarea proprietăţii intelectuale, 
care ar trebui să stimuleze utilizarea propriet
ăţii intelectuale în condiţii adecvate, inclusiv 
prin acordarea de licenţe; să acorde 
stimulente corespunzătoare pentru IET şi 
parteneri, inclusiv persoanele implicate, CCI-
urile şi organizaţiile partenere, precum şi 
pentru rezultate suplimentare şi exploatare 
comercială În cazul în care activităţile au fost 
finanţate din programe-cadru comunitare 
pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică, se 
aplică normele programelor respective.

(11) IET ar trebui să stabilească orientări 
clare şi transparente pentru gestionarea 
proprietăţii intelectuale, care ar trebui să
stimuleze utilizarea proprietăţii intelectuale în 
condiţii adecvate, inclusiv prin acordarea de 
licenţe;  să acorde stimulente corespunz
ătoare pentru IET şi parteneri, inclusiv 
persoanele implicate, CCI-urile şi organiza
ţiile partenere, precum şi pentru rezultate 
suplimentare şi exploatare comercială. În 
cazul în care activităţile au fost finanţate din 
programe-cadru comunitare pentru cercetare 
şi dezvoltare tehnologică, se aplică normele 
programelor respective.

Justification

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.

Amendamentul 4 
Considerentul 13

(13) Pentru a garanta autonomia de func
ţionare şi independenţa IET, acesta ar trebui 
să-şi administreze propriul buget ale cărui 
venituri ar trebui să includă o contribuţie din 
partea Comunităţii, precum şi contribuţii din 
partea statelor membre şi a organizaţiilor 
private, a organismelor sau instituţiilor na
ţionale sau internaţionale, venituri generate 
prin activităţile sau dotările proprii ale IET. 
IET ar trebui să caute să atragă o contribuţie 
financiară din ce în ce mai mare din partea 
organizaţiilor private.

(13) Pentru a garanta autonomia de func
ţionare şi independenţa IET, acesta ar trebui 
să fie dotat cu personalitate juridică şi să-şi 
administreze propriul buget, ale cărui venituri 
ar trebui să includă o contribuţie din partea 
Comunităţii, precum şi contribuţii din partea 
statelor membre şi a organizaţiilor private, a 
organismelor sau instituţiilor naţionale sau 
internaţionale, venituri generate prin activită
ţile legate de gestionare a proprietăţii 
intelectuale sau dotările proprii ale IET. IET 
ar trebui să caute să atragă o contribuţie 
financiară din ce în ce mai mare din partea 
organizaţiilor private.
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Justification

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.

Amendamentul 5 

Articolul 2 alineatul (2)

2. „Comunitate a cunoaşterii şi inovării”
înseamnă o asociere de organizaţii partenere, 
oricare ar fi forma juridică precisă adoptată, 
selectată şi desemnată de IET în vederea 
efectuării, la cel mai înalt nivel, a unor activit
ăţi integrate de inovaţie, cercetare şi educa
ţie într-un domeniu specific.

(2) „Comunitate a cunoaşterii şi inovării”
înseamnă o asociere de organizaţii partenere, 
oricare ar fi forma juridică precisă adoptată, 
selectată şi desemnată de IET în vederea 
efectuării, la cel mai înalt nivel, a unor 
proiecte care crează legături între activităţi 
de cercetare şi educaţie cu procesul de 
inovare dintr-un domeniu specific.

Justification

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

Amendamentul  6
Articolul 2 alineatul (6a) (nou)

6a.„Titlul“ înseamnă orice titlu decernat 
unui student de către un institut de învăţ
ământ superior, o universitate sau o şcoală
profesională superioară la absolvirea unui 
program de formare superioară. 

Justification

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.

Amendamentul  7
Articolul 2, paragraful (6b) (nou)
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6b. „Diploma IET“ înseamnă orice 
certificat adeverind participarea unui 
student la o activitate a IET ce 
corespunde unui modul integral al 
unei programe de studii în cadrul 
unei instituţii de învăţământ 
autorizate să decerneze titluri.

Justification

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

Amendamentul 8 
Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

(e) mobilizează fondurile necesare din surse 
publice şi private şi îşi foloseşte resursele în 
conformitate cu prezentul regulament..
Încearcă în special să finanţeze o proporţie 
crescândă din bugetul său făcând apel la 
surse private şi la resurse proprii.

(e) mobilizează fondurile necesare din surse 
publice şi private şi îşi foloseşte resursele în 
conformitate cu prezentul regulament..
Încearcă în special să finanţeze o proporţie 
crescândă din bugetul său făcând apel la 
surse private şi la venituri obţinute din 
activităţile proprii.

Justification

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

Amendamentul 9 
Articolul 4 alineatul (1) litera (f)

(f) promovează recunoaşterea titlurilor şi
diplomelor IET în statele membre.

(f) promovează recunoaşterea diplomelor 
IET în statele membre.

Justification

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.

Amendamentul 10 
Articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf litera (c)
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(c) motivele pe baza cărora s-ar acorda 
titlurile şi diplomele, inclusiv măsurile luate 
pentru a ţine seama de politica comunitară în 
Spaţiul european al învăţământului superior, 
în special în termeni de compatibilitate, 
transparenţă, recunoaştere şi calitate a 
titlurilor şi diplomelor;

(c) măsurile luate pentru a ţine seama de 
politica comunitară în Spaţiul european al înv
ăţământului superior, în special în termeni de 
compatibilitate, transparenţă, recunoaştere a 
titlurilor şi diplomelor;

Justification

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.

Amendamentul 11 
Articolul 6 alineatul (1)

(1) Acordul dintre IET şi CCI-uri dispune ca, 
în cazul disciplinelor şi al domeniilor în care 
se efectuează activităţi de studiu, cercetare şi 
inovaţie prin CCI-uri, titlurile şi diplomele 
acordate prin CCI-uri sunt titluri şi 
diplome IET.

(1) Acordul dintre IET şi CCI-uri dispune 
ca, în cazul disciplinelor şi al domeniilor în 
care se efectuează activităţi de studiu, 
cercetare şi inovaţie prin CCI-uri, să fie 
acordate diplome IET.

Justification

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 .

Amendamentul 12 
Articolul 6 alineatul (2)

(2) IET încurajează organizaţiile partenere 
să acorde titluri şi diplome în comun care s
ă reflecte natura integrată a CCI-urilor. 
Totuşi, acestea pot fi, de asemenea, 
acordate de către o instituţie, precum şi 
titluri şi diplome duble sau multiple.

text eliminat

Justification

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.

Amendamentul 13 
Articolul 6 alineatul (3)
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(3) Statele membre cooperează în vederea 
recunoaşterii titlurilor şi diplomelor IET.

(3) Statele membre cooperează în vederea 
recunoaşterii şi promovării diplomelor IET.

Justification

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.

Amendamentul 14 
Articolul 9 alineatul (1) partea introductivă

(1) IET defineşte şi publică principiile şi 
orientările sale pentru gestionarea proprietăţii 
intelectuale. Acestea:

(1) IET defineşte şi publică principiile şi 
orientările sale pentru gestionarea proprietăţii 
intelectuale, în conformitate cu dispoziţiile 
prevăzute în secţiunea 2 a Regulamentului 
(CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 18 
decembrie 2006)1de stabilire a normelor de 
participare a întreprinderilor, a centrelor 
de cercetare şi a universităţilor la acţiuni 
din cel de-al şaptelea Program-cadru şi de 
difuzare a rezultatelor activităţilor de 
cercetare (2007-2013). Acestea:

__________________
1 JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

Justification

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.

Amendamentul  15
Articolul 14 alineatul (1) litera a
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(a)un program de lucru trienal care include o 
declaraţie a priorităţilor sale importante şi a 
iniţiativelor planificate, inclusiv o estimare a 
nevoilor şi a surselor de finanţare. Consiliul 
de administraţie prezintă Comisiei proiectul 
de program de lucru.  Comisia emite un aviz 
în termen de trei luni în ceea ce priveşte 
complementaritatea cu politicile şi 
instrumentele comunitare. În cazul în care 
Comisia îşi exprimă dezacordul, Consiliul de 
Administraţie reexaminează programul şi îl 
adoptă cu amendamentele necesare.

(a) un program de lucru trienal care include o 
declaraţie a priorităţilor sale importante şi a 
iniţiativelor planificate, inclusiv o estimare a 
nevoilor şi a surselor de finanţare. Consiliul 
de administraţie prezintă Comisiei proiectul 
de program de lucru.  Comisia emite un aviz 
în termen de trei luni în ceea ce priveşte 
complementaritatea cu politicile şi 
instrumentele comunitare. În cazul în care 
Comisia îşi exprimă dezacordul, Consiliul de 
Administraţie reexaminează programul şi îl 
adoptă cu amendamentele necesare, înainte 
de a-l supune spre aprobare Consiliului şi 
Parlamentului.

Justification

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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