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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Predlog uredbe Komisije

Predlog o ustanovitvi Evropskega tehnološkega inštituta (ETI) je bil prvič omenjen v 
pomladanskem poročilu 2005 Komisije v okviru vmesnega pregleda lizbonske strategije. Po ob
širnih posvetovanjih je Komisija 22. januarja 2006 sprejela prvo sporočilo o tem inštitutu, v 
katerem je predstavila njegov namen in možna področja delovanja inštituta. Marca 2006 je 
Evropski svet priznal, da bo Evropski tehnološki inštitut pomemben korak k zapolnitvi sedanje 
vrzeli med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in inovacijami ter pozval Komisijo, naj 
do srede junija predloži predlog o nadaljnjih ukrepih. Nato je Komisija 8. junija 2006 sprejela 
drugo sporočilo o tehnološkem inštitutu in 18. oktobra 2006 predložila predlog uredbe o 
ustanovitvi Evropskega tehnološkega inštituta.

2. Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja se strinja s splošnimi načeli v zvezi z ustanovitvijo in dejavnostmi tehnolo
škega inštituta, določenimi v predlogu Komisije. Kljub temu predlaga nekaj sprememb, ki 
opozarjajo na potrebo po oblikovanju pravnih in finančnih podlag za dejavnosti inštituta ter 
pravil za upravljanje pravic intelektualne lastnine.

Vse do danes še ni bilo pobude EU, ki bi zaobsegala vse tri elemente trikotnika znanja ter 
omogočala njihovo povezovanje in medsebojno dopolnjevanje. Predhodni programi so se 
osredotočali na en sam element trikotnika ali v najboljšem primeru na dva (sedmi okvirni 
program za raziskave in razvoj (2007-2013), okvirni program za konkurenčnost in 
inovativnost), in podpirali le njihov razvoj na nacionalni ravni. Glede na naravo in obseg izziva, 
ki ga predstavljajo inovacije, lahko dejavnosti na evropski ravni prinesejo dodatno korist, ki je 
države članice s samostojnim delovanjem ne bi imele.

Predlog o ustanovitvi Evropskega tehnološkega inštituta je za svet izobraževanja in znanosti 
pomemben, zlasti v novih državah članicah Unije, ker krepi možnosti neposrednega 
sodelovanja med izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami v teh državah ter najbolj 
naprednimi evropskimi organi in evropskimi podjetji, hkrati pa spodbuja uporabo sredstev iz 
izobraževalnih programov Unije. Tako bo inštitut ustvaril možnosti za razvoj izobraževalnih in 
raziskovalnih programov, ki bodo temeljili na resničnih gospodarskih potrebah. Hvalevredno 
je, da se pri vlogi inštituta poudarja potreba po okrepljenem trženju izsledkov raziskav in je 
bilo izraženo dolgoročnejše stališče, da se bo z delovanjem inštituta povečala konkurenčnost 
gospodarstva Evropske unije in držav članic na svetovnih trgih.

Glede zasnove trikotnika znanja pripravljavka mnenja meni, da pravna podlaga predloga 
izključuje možnost, da bi ETI deloval kot izobraževalna ustanova in podeljeval akademske 
kvalifikacije, saj izobraževanje po členu 49 Pogodbe o EU ostaja v nacionalni pristojnosti. 

ETI bi moral razviti svoj zaščitni znak, diplomo ETI. Ta bi dopolnjevala uradne diplome, ki jih 
podeljujejo izobraževalne ustanove, članice skupnosti znanja in inovacij (SZI).
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Pripravljavka mnenja priznava pomen vseh treh elementov trikotnika znanja, vendar ocenjuje, 
da bo spodbujanje inovacij glavna naloga ETI. V skladu s tem bi se morale raziskovalne 
dejavnosti bolj kot na izvajanje osnovnih znanstvenih raziskav osredotočati na razvoj inovacij.

V zvezi s strukturo inštituta je treba natančneje opredeliti medsebojne odnose med inštitutom 
ter skupnostmi znanja in inovacij ter organi, ki jih sestavljajo, kar bi lahko neposredno vplivalo 
na določitev objektivnih značilnosti inštituta in skupnosti, na primer pri financiranju.

Glede financiranja inštituta pripravljavka mnenja poudarja, da je treba opredeliti finančne 
podlage za dejavnosti inštituta in natančno določiti znesek sredstev iz posameznih virov, ki bi 
morali ustrezati obliko in strukturam financiranja decentralizirane agencije. Zato mora 
Komisija preučiti možnost uporabe dela nedodeljenih sredstev pod zgornjo mejo podrazdelka 
1A za financiranje ETI v skupnem znesku 308,7 milijona EUR. Vzpostavitev trdnih pravnih in 
finančnih podlag, ki zagotavljajo učinkovito upravno in operativno delovanje inštituta je 
bistvenega pomena za izoblikovanje dolgoročnega partnerstva med visokošolskimi izobra
ževanjem, raziskovalnimi ustanovami in zasebnimi organizacijami ter za spodbujanje inovacij 
na ravni Skupnosti.

Osnovna sredstva Skupnosti, dodeljena ETI, bi morala dopolnjevati obstoječo finančno 
perspektivo, dodatna sredstva pa bi bilo treba pridobiti iz zunanjih virov na nacionalni, 
regionalni ali zasebni ravni. Za dejavnost ETI bo bistvena sposobnost pridobivanja lastnih finan
čnih sredstev, bodisi iz zunanjih virov bodisi iz prihodkov od lastnih dejavnosti (v zvezi z 
upravljanjem pravic intelektualne lastnine, ki si jih bo ETI, kot je predvideno v predlogu, s
časoma nabral). Ker sredstev za znanstvene raziskave in razvoj v EU še vedno primanjkuje, je
treba poskrbeti, da bo novo ustanovljeni ETI prejemal zajamčeno raven sredstev Skupnosti, ne 
da bi ta sredstva zagotavljali na račun drugih raziskav Skupnosti in inovacijskih dejavnosti, ki 
so zdaj v teku.

Bistvena elementa razvoja in naložb v inovacije sta primerno upravljanje in uravnotežena 
porazdelitev pravic intelektualne lastnine. Natančne smernice, ki jih bo ETI določil na tem 
področju, bi morale biti usklajene s pravili, ki veljajo na primer za udeležbo podjetij, 
raziskovalnih ustanov in univerz pri dejavnostih v okviru sedmega okvirnega programa (2007-
2013) ter sta jih Svet in Parlament že odobrila. Poleg tega pripravljavka mnenja poudarja, da 
mora Komisija nadzirati upravljanje intelektualne lastnine ter delitev stroškov in dobička v 
sorazmerju s prispevki posameznih partnerskih organizacij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:



PA\664426SL.doc PE 388.502v01-00
5/10 PA\664426SL.doc

PE 388.502v01-00

SL

1 Še neobjavljeno v UL.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6

(6) Cilj ETI mora prispevati k razvoju 
inovacijske zmogljivosti Skupnosti in držav 
članic, tako da v celoti in na najvišji ravni 
poveže dejavnosti izobraževanja, raziskav in 
inovacij.

(6) Cilj ETI mora prispevati k razvoju 
inovacijske zmogljivosti Skupnosti in držav 
članic, tako da na najvišji ravni poveže 
dejavnosti izobraževanja in raziskav z 
dejavnostmi inovacij.

Obrazložitev

Da bi dosegle svoj glavni namen, to je spodbujanje inovacij, bi morale dejavnosti ETI 
obsegati vse tri elemente trikotnika znanja.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 10

(10) Treba je podpirati izobraževanje kot 
sestavni, vendar pogosto manjkajoči del 
celovite strategije inovacij. Sporazum med 
ETI in SZI mora zagotavljati, da bodo 
stopnje izobrazbe in diplome, ki jih bodo 
podeljevale SZI, tudi stopnje in diplome 
ETI. ETI mora spodbujati priznavanje 
stopenj izobrazbe in diplom ETI v državah 
članicah. Vse te dejavnosti se morajo izvajati 
brez poseganja v Direktivo 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij.

(10) Treba je podpirati izobraževanje kot 
sestavni, vendar pogosto manjkajoči del 
celovite strategije inovacij. Sporazum med 
ETI in SZI mora zagotavljati, da bodo 
diplome, ki jih bodo podeljevale SZI, tudi 
diplome ETI. ETI mora spodbujati 
priznavanje diplom ETI v državah članicah. 
Vse te dejavnosti se morajo izvajati brez 
poseganja v Direktivo 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Obrazložitev

Glede na pravno podlago predloga in pristojnost držav članic za področje visokega šolstva, 
ETI ne bi smel podeljevati diplom. Ne glede na to so diplome ETI primerna rešitev za 
spodbujanje vloge projektov tega inštituta in sodelovanje študentov pri teh projektih.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 11
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(11) ETI mora oblikovati smernice za 
upravljanje intelektualne lastnine, ki bodo 
pospeševale uporabo intelektualne lastnine 
pod ustreznimi pogoji, vključno s 
podeljevanjem dovoljenj, ter zagotavljale 
ustrezne spodbude za ETI in partnerje (vklju
čno s sodelujočimi posamezniki, SZI in 
partnerskimi organizacijami) kot tudi za 
doseganje učinkov in tržno uporabo. Kadar 
se bodo dejavnosti financirale v okviru 
okvirnih programov Skupnosti za raziskave 
in tehnološki razvoj, se bodo uporabljala 
pravila teh programov.

(11) ETI mora oblikovati jasne in pregledne
smernice za upravljanje intelektualne lastnine, 
ki bodo pospeševale uporabo intelektualne 
lastnine pod ustreznimi pogoji, vključno s 
podeljevanjem dovoljenj, ter zagotavljale 
ustrezne spodbude za ETI in partnerje (vklju
čno s sodelujočimi posamezniki, SZI in 
partnerskimi organizacijami) kot tudi za 
doseganje učinkov in tržno uporabo. Kadar 
se bodo dejavnosti financirale v okviru 
okvirnih programov Skupnosti za raziskave 
in tehnološki razvoj, se bodo uporabljala 
pravila teh programov.

Obrazložitev

ETI mora določiti jasne in natančne smernice za upravljanje intelektualne lastnine, če želi 
pridobiti znanstvene in finančne partnerje.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 13

(13) Da bi se zagotovila funkcionalna 
avtonomija in neodvisnost ETI, mora ETI 
sam upravljati svoj proračun, njegovi 
prihodki pa morajo vključevati tako 
prispevek Skupnosti kot prispevke držav 
članic in zasebnih organizacij, nacionalnih ali 
mednarodnih organov ali institucij in 
prihodke, ki jih je s svojimi dejavnostmi ali 
dotacijami ustvaril ETI. ETI si mora 
prizadevati, da od zasebnih organizacij 
pridobi čim večji finančni prispevek.

(13) Da bi se zagotovila funkcionalna 
avtonomija in neodvisnost ETI, mora biti
ETI pravna oseba in sam upravljati svoj 
proračun, njegovi prihodki pa morajo vklju
čevati tako prispevek Skupnosti kot 
prispevke držav članic in zasebnih 
organizacij, nacionalnih ali mednarodnih 
organov ali institucij in prihodke, ki jih je s 
svojimi dejavnostmi v zvezi z upravljanjem 
intelektualne lastnine ali dotacijami ustvaril 
ETI. ETI si mora prizadevati, da od zasebnih 
organizacij pridobi čim večji finančni 
prispevek.

Obrazložitev

Kot je predvideno v predlogu Komisije, je zaradi širokega spektra dejavnosti ETI pomembno,
da je pravna oseba, saj mu to zagotavlja vso potrebno neodvisnost. Bistveni vir prihodkov 
ETI bi morala biti sredstva, pridobljena z upravljanjem intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 5
Člen 2, odstavek 2
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2. „skupnost znanja in inovacij“ je skupni 
projekt partnerskih organizacij ne glede na 
njihovo natančno pravno obliko, ki jih izbira 
in imenuje ETI, da na najvišji ravni na dolo
čenih področjih izvajajo povezane dejavnosti 
inovacij, raziskav in izobraževanja;

2. „skupnost znanja in inovacij“ je skupni 
projekt partnerskih organizacij ne glede na 
njihovo natančno pravno obliko, ki jih izbira 
in imenuje ETI, da na najvišji ravni na dolo
čenih področjih izvajajo projekte, ki 
povezujejo dejavnosti raziskav in izobra
ževanja z inovacijami;

Obrazložitev

Cilj je zagotoviti, da so skupnosti znanja in inovacij usmerjene predvsem v inovacije z izkoriš
čanjem znanstvenih in raziskovalnih zmogljivosti.

Predlog spremembe 6
Člen 2, odstavek 6a (novo)

6a. „stopnja izobrazbe” pomeni izobrazbo, 
ki jo študent pridobi ob zaključku 
programa višješolskega izobraževanja na 
visokošolskem zavodu, univerzi ali višji 
poklicni šoli.

Obrazložitev

V pojasnitev dejstva, da ETI ni izobraževalna ustanova kot taka in zato ni pristojna za 
podeljevanje formalnih diplom, je treba razlikovati med stopnjami izobrazbe, ki se 
pridobivajo na visokih šolah v pristojnosti držav članic in diplomami ETI. Slednje 
predstavljajo dodatno priznanje, ki ga podeljuje ETI, vendar nimajo nobenega pomena, če jih 
ne spremlja formalna stopnja izobrazbe, pridobljena v izobraževalni ustanovi.

Predlog spremembe 7
Člen 2, odstavek 6b (novo)

6b. „diploma ETI” pomeni potrdilo o 
udeležbi študenta pri dejavnosti ETI, ki je 
sestavni del študija na izobraževalni 
ustanovi, pristojni za podeljevanje diplom.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da diplome ETI pomenijo dodatno priznanje, ki pa ne nadomešča stopnje 
izobrazbe.
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Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 1 (e)

(e) spodbuja sprostitev potrebnih sredstev iz 
javnih in zasebnih virov ter njihova sredstva 
porabi v skladu s to uredbo; še posebej si 
prizadeva povečati čedalje večji delež
svojega proračuna iz zasebnih virov in svojih 
lastnih sredstev;

(e) spodbuja sprostitev potrebnih sredstev iz 
javnih in zasebnih virov ter njihova sredstva 
porabi v skladu s to uredbo; še posebej si 
prizadeva povečati čedalje večji delež
svojega proračuna iz zasebnih virov in 
prihodkov, pridobljenih z lastnimi 
dejavnostmi.

Obrazložitev

ETI bi moral neprestano večati svoj kapital z izkoriščanjem zasebnih virov ali izvajanjem 
lastnih dejavnosti.

Predlog spremembe 9
Člen 4, odstavek 1 (f)

(f) spodbuja priznavanje stopenj izobrazbe in 
diplom ETI v državah članicah.

(f) spodbuja priznavanje diplom ETI v dr
žavah članicah.

Obrazložitev

ETI glede na pravno podlago predloga in pristojnost držav članic za področje visokega 
šolstva ne sme podeljevati diplom.

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 2, pododstavek 3 (c)

(c) podlago za podeljevanje stopenj 
izobrazbe in diplom, tudi v povezavi s
politiko Skupnosti o področju evropskega 
visokega šolstva, še posebej v smislu zdru
žljivosti, preglednosti, priznavanja in 
kakovosti stopenj izobrazbe in diplom;

(c) ukrepe za upoštevanje politike Skupnosti 
na področju evropskega visokega šolstva, še 
posebej v smislu združljivosti, preglednosti, 
priznavanja stopenj izobrazbe in diplom;

Obrazložitev

Čeprav bi bilo treba v izbirnem postopku upoštevati evropsko razsežnost izobraževalnih 
vidikov potencialne SZI, izrazi, uporabljeni v sedanjem predlogu, niso dovolj široki.

Predlog spremembe 11
Člen 6, odstavek 1
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1. Sporazum med ETI in SZI določa, da so 
stopnje izobrazbe in diplome, ki jih 
podeljujejo SZI iz ved in področij, v okviru 
katerih izvajajo dejavnosti študija, raziskav in 
inovacij, tudi stopnje in diplome ETI.

1. Sporazum med ETI in SZI določa, da se iz 
ved in področij, v okviru katerih SZI izvajajo 
dejavnosti študija, raziskav in inovacij, podeli 
diploma ETI.

Obrazložitev

ETI glede na pravno podlago predloga in pristojnost držav članic za področje visokega 
šolstva ne bi smel podeljevati diplom. Ne glede na to so diplome ETI primerna rešitev za 
spodbujanje vloge projektov ETI in sodelovanje študentov pri teh projektih.

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 2

2. ETI spodbuja partnerske organizacije, 
da podeljujejo skupne stopnje izobrazbe in 
diplome, kar bi odražalo povezovalno vlogo 
SZI. Vendar pa so to lahko tudi stopnje 
izobrazbe, ki jih podeli ena institucija ali pa 
dve ali več institucij.

črtano

Obrazložitev

ETI glede na pravno podlago predloga in pristojnost držav članic za področje visokega 
šolstva ne sme podeljevati diplom. 

Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 3

3. Države članice sodelujejo pri priznavanju 
stopenj izobrazbe in diplom ETI.

3. Države članice sodelujejo pri priznavanju 
in podpiranju diplom ETI.

Obrazložitev

Četudi diploma EIT ne bo enakovredna uradni diplomi, bi morala veljati kot priznanje, ki bi 
ga morale države članice priznavati.

Predlog spremembe 14
Člen 9, odstavek 1, uvodni del
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1. ETI opredeli in objavi svoja načela in 
smernice za upravljanje intelektualne lastnine. 
Ta načela in smernice:

1. ETI opredeli in objavi svoja načela in 
smernice za upravljanje intelektualne lastnine 
v skladu s pravili iz oddelka 2 Uredbe (ES) 
št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi 
pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih
središč in univerz pri ukrepih v okviru 
sedmega okvirnega programa in raz
širjanju rezultatov raziskav (2007 do 2013)2

Ta načela in smernice:

__________________
1UL L 391, 30.12.2006, str. 1.

Obrazložitev

Pravila, ki veljajo za intelektualno lastnino, bi morala biti usklajena tistimi, ki veljajo za 
udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru sedmega okvirnega 
programa za raziskave (2007-2013) ter sta jih Svet in Evropski parlament že sprejela.

Predlog spremembe 15
Člen 14, odstavek 1 (a)

(a) tekoči triletni delovni program, ki vsebuje 
izjavo o njegovih poglavitnih prednostnih 
nalogah in načrtovanih pobudah, vključno z 
oceno o finančnih potrebah in virih. Upravni 
odbor osnutek delovnega programa predloži 
Komisiji. Komisija v roku treh mesecev poda 
mnenje o usklajenosti s politikami in 
instrumenti Skupnosti. Upravni odbor 
ponovno prouči točke programa, glede 
katerih je Komisija izrazila nestrinjanje, in ga 
sprejme z vsemi ustreznimi spremembami.

(a) tekoči triletni delovni program, ki vsebuje 
izjavo o njegovih poglavitnih prednostnih 
nalogah in načrtovanih pobudah, vključno z 
oceno o finančnih potrebah in virih. Upravni 
odbor osnutek delovnega programa predloži 
Komisiji. Komisija v roku treh mesecev poda 
mnenje o usklajenosti s politikami in 
instrumenti Skupnosti. Upravni odbor 
ponovno prouči točke programa, glede 
katerih je Komisija izrazila nestrinjanje, in ga 
sprejme z vsemi ustreznimi spremembami, 
preden ga predloži v odobritev Svetu in 
Parlamentu.

Obrazložitev

Svet in Evropski parlament morata imeti možnost, da z odobritvijo delovnega programa ETI 
nadzirata njegove dejavnosti na strateški ravni.


