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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Kommissionens förslag till förordning

Förslaget om inrättande av Europeiska tekniska institutet (ETI) kom upp för första gången i 
kommissionens vårrapport inom ramen för halvtidsöversynen av Lissabonstrategin. På
grundval av ett omfattande samråd lade kommissionen fram sitt första meddelande om ETI den 
22 februari 2006 om vilka ambitioner och eventuella uppgiftsområden ett sådant institut skulle 
kunna ha. I mars 2006 ansåg Europeiska rådet att ETI var ett viktigt led i arbetet med att fylla 
ut befintliga luckor mellan högre utbildning, vetenskaplig forskning och innovation och 
uppmanade kommissionen att fram till mitten av juni lägga fram ett förslag om vilka åtgärder 
som ytterligare skulle vidtas. Den 8 juni 2006 antog kommissionen sitt andra meddelande om 
ETI och den 18 oktober 2006 lade kommissionen fram förslaget till en förordning om
inrättande av Europeiska tekniska institutet.

2. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden instämmer med de allmänna principerna om inrättandet av ETI och om de 
uppgifter som institutet skall ha, enligt vad som står i kommissionens dokument. 
Föredraganden föreslår emellertid några ändringar, som syftar till att inrikta uppmärksamheten 
på att vi måste finjustera den rättsliga och ekonomiska grunden för institutets arbete och 
samtidigt också reglerna för förvaltningen av immateriella rättigheter.

Hittills har EU inte haft något enda initiativ som samtidigt och helhetsbetonat ägnat sig åt alla 
tre sidorna av kunskapstriangeln. De program vi hittills haft har antingen inriktat sig på någon 
enda sida av denna triangel eller högst på två av dem (Sjunde ramprogrammet för forskning 
och teknisk utveckling (2007–2013), Program för konkurrenskraft och innovation) och har i 
huvudsak varit till stöd för utvecklingen av dem på det nationella planet. Med tanke på
karaktären och omfattningen av de åtgärder som krävs till förmån för innovationen kan 
åtgärder på europeisk nivå medföra ett mervärde som medlemsstaterna inte skulle kunna uppnå
enskilt för sig.

Förslaget om inrättande av Europeiska tekniska institutet är viktigt för akademiker och 
forskare framför allt i unionens nya medlemsstater, eftersom det gör så att utbildnings- och 
forskningsinstitutioner i dessa länder direkt kan samarbeta med de mest progressiva organen 
och företagen i Europa och samtidigt ta del av medel ur unionens utbildningsprogram. 
Institutet öppnar som ett resultat av detta möjligheter att utarbeta program för utbildning och 
forskning på grundval av de faktiska behoven inom ekonomin. Det förtjänar vårt stöd att 
institutet uttryckligen fått i uppdrag att öka insatserna till förmån för ett kommersiellt 
utnyttjande av forskningsresultaten och att på längre sikt stärka konkurrenskraften ute på
världsmarknaden för näringslivet i medlemsstaterna och i Europa.

I fråga om ”kunskapstriangeln” anser föredraganden att den rättsliga grunden utesluter 
möjligheterna för ETI att fungera som utbildningsinstitution och ge akademiska examensbevis, 
eftersom utbildningsfrågor enligt artikel 49 i EU-fördraget faller inom medlemsstaternas 
behörighetsområde.
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ETI bör utarbeta ett eget examensbevis – ”ETI-utbildningsbevis” – som skall komplettera de 
formella examensbevis som ges av utbildningsinstitutioner som är medlemmar av kunskaps- 
och innovationsgrupperna.

I medvetande om betydelsen av alla tre inslagen i kunskapstriangeln uttalar föredraganden ett 
önskemål om att ETI först och främst skall ha till uppgift att ge stöd till innovation. Alltså bör 
ETI på forskningens område ha som mål att stöda innovationer och inte att syssla med 
grundläggande forskning.

I fråga om institutets struktur måste hänsyn tas till behovet att tydligare fastställa
förhållandet mellan institutet och kunskaps- och innovationsgrupperna samt de organ av vilka 
det är sammansatt, en fråga som kan ha en direkt betydelse då de faktiska egenskaperna hos 
institutet respektive gemenskapen skall fastställas, till exempel i fråga om finansieringen.

I fråga om institutets finansiering påpekar föredraganden att man måste finjustera den 
ekonomiska grunden för institutets verksamhet och exakt fastställa hur stora respektive 
finansiella andelar som skall komma från olika källor och då ta full hänsyn till formerna och 
verksamhetsförutsättningarna för decentraliserade organ. Föredraganden understryker 
samtidigt att kommissionen måste se över möjligheterna att använda en del av de medel, som 
hör till marginalerna enligt underrubrik 1 A och ännu inte fördelats, till direktfinansiering av 
ETI, upp till ett belopp av 308,7 miljoner EUR. Starka rättsliga och ekonomiska grunder som 
garanterar att institutet kan förvaltas och arbeta som sig bör är en ofrånkomlig förutsättning 
för att man skall kunna bygga upp partnerskap på lång sikt mellan högskolor, forskningsorgan 
och privata organisationer och främja innovation runtom i gemenskapen.

De gemenskapsmedel som anslås till ETI bör i princip vara ett tillägg till den gällande 
budgetplanen och ytterligare medel bör uppbringas från externa källor, nationellt, regionalt 
eller privat. Det är väsentligt med tanke på ETI:s arbete att ETI självt kan skaffa medel, både 
från externa källor och genom sin egen verksamhet (jämsides med förvaltningen av 
immateriella rättigheter, som, enligt förslaget, med tiden bör bli en finansieringskälla för ETI). 
Med hänsyn tagen till att det inom EU råder en ständig brist på pengar till forskning och 
utveckling måste vi sträva efter att det nyinrättade ETI under fastställda gränser får tillgång till 
garanterade gemenskapsmedel, som inte beviljas på bekostnad av gemenskapens övriga 
åtgärder för forskning och utveckling.

En förutsättning för utveckling och investeringar i innovation är en lämplig förvaltning och 
en väl avvägd fördelning av immateriella rättigheter. De riktlinjer som ETI utfärdar i detta 
hänseende måste samtidigt stå i överensstämmelse med de principer som gäller exempelvis för 
företags, forskningsinstitutioners och högskolors deltagande i verksamhet enligt sjunde 
ramprogrammet (2007–2013), vilka redan godkänts av rådet och parlamentet. Föredraganden 
understryker därtill att kommissionen måste se över förvaltningen av de immateriella
rättigheterna och fördelningen av kostnader och vinster i proportion till de enskilda 
partnerorganisationernas bidrag.
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1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6

(6) ETI bör syfta till att bidra till att utveckla 
EU:s och medlemsstaternas 
innovationsförmåga genom ett fullt 
engagemang från de bästa aktörerna inom 
utbildning, forskning och innovation.

(6) ETI bör syfta till att bidra till att utveckla 
EU:s och medlemsstaternas 
innovationsförmåga genom en samordning 
av de bästa aktörerna inom utbildning och
forskning till förmån för innovation.

Motivering

ETI bör arbeta inom alla tre områden av kunskapstriangeln för att uppnå sitt huvudsakliga 
mål, som består i att öka innovationen.

Ändringsförslag 2
Skäl 10

(10) Det finns ett behov av att stödja 
utbildning som en integrerad del av en 
heltäckande innovationstrategi eftersom det 
ofta är det element som saknas. Avtalet 
mellan ETI och grupperna bör innehålla en 
bestämmelse om att de utbildningsbevis som 
utfärdas av grupperna skall vara 
ETI-utbildningsbevis. Institutet bör verka för 
erkännande av ETI-utbildningsbevis i 
medlemsstaterna. Dessa åtgärder bör vidtas 
utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering
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(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 3
Skäl 11

(11) ETI bör utarbeta riktlinjer för 
förvaltning av immateriella rättigheter, vilket 
kommer att göra det möjligt att använda 
immateriella rättigheter under lämpliga 
förhållanden (inbegripet licensiering), skapa 
goda incitament för ETI och dess partner, 
inbegripet de individer som deltar, kunskaps- 
och innovationsgrupperna och 
partnerorganisationerna, och skapa särskilda 
incitament för avknoppningsföretag och 
kommersiellt utnyttjande. När det gäller 
insatser som finansieras av gemenskapens 
ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling tillämpas de regler som gäller för 
dessa program.

(11) ETI bör utarbeta klara och exakta
riktlinjer för förvaltning av immateriella 
rättigheter, vilket kommer att göra det 
möjligt att använda immateriella rättigheter 
under lämpliga förhållanden (inbegripet 
licensiering), skapa goda incitament för ETI 
och dess partner, inbegripet de individer som 
deltar, kunskaps- och innovationsgrupperna 
och partnerorganisationerna, och skapa 
särskilda incitament för avknoppningsföretag 
och kommersiellt utnyttjande. När det gäller 
insatser som finansieras av gemenskapens 
ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling tillämpas de regler som gäller för 
dessa program.

Motivering

En ovillkorlig förutsättning för att man skall kunna värva partner i vetenskapligt och 
ekonomiskt hänseende är att ETI utfärdar klara och konkreta principer för förvaltning av 
immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 4
Skäl 13

(13) För att garantera institutets 
självständighet och oberoende bör ETI 
förvalta sin egen budget, där inkomsterna bör 
inkludera ett bidrag från gemenskapen och 
bidrag från medlemsstaterna och privata 
organisationer, nationella eller internationella 
organ eller institutioner samt inkomster från 
institutets egen verksamhet eller kapital. ETI 
bör sträva efter att anskaffa en ökande andel 
medel från privata organisationer.

(13) För att garantera institutets 
självständighet och oberoende bör ETI vara 
en juridisk person och förvalta sin egen 
budget, där inkomsterna bör inkludera ett 
bidrag från gemenskapen och bidrag från 
medlemsstaterna och privata organisationer, 
nationella eller internationella organ eller 
institutioner samt inkomster från institutets 
egen verksamhet i samband med 
förvaltningen av immateriella rättigheter
eller kapital. ETI bör sträva efter att anskaffa 
en ökande andel medel från privata 
organisationer.
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Motivering

Det ingår som ett väsentligt led i ETI:s självständighet att institutet, såsom det står i 
kommissionens förslag, skall vara en juridisk person, eftersom institutet planeras få ett så
pass omfattande verksamhetsområde. Förvaltningen av immateriella rättigheter bör utgöra en 
viktig finansieringskälla för ETI.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, led 2

2. kunskaps- och innovationsgrupp: ett 
samriskföretag bestående av 
partnerorganisationer, oavsett faktisk 
associationsform, som väljs ut och utses av 
ETI och som har till uppgift att bedriva 
integrerad innovations-, forsknings- och 
utbildningsverksamhet på högsta nivå inom 
ett särskilt område.

2. kunskaps- och innovationsgrupp: ett 
samriskföretag bestående av 
partnerorganisationer, oavsett faktisk 
associationsform, som väljs ut och utses av 
ETI och som har till uppgift att förverkliga 
projekt som berör utbildning samt 
forskning och innovation på högsta nivå
inom ett särskilt område.

Motivering

För att de åtgärder som vidtas av kunskaps- och innovationsgrupperna framför allt skall 
inrikta sig på innovationer för att utnyttja potentialen inom forskningen. 

Ändringsförslag 6
Artikel 2, led 6a (nytt)

6a. examensbevis: varje examensbevis som 
utfärdats av ett universitet, en högskola 
eller en yrkeshögskola till en person som 
genomgått ett program för högre 
utbildning.

Motivering

För att det klart skall framgå att ETI inte är någon utbildningsinstitution och därför inte har 
rätt att utfärda några formella examensbevis bör det göras en skillnad mellan å ena sidan 
examensbevis som utfärdas inom högskoleväsendet under medlemsstaternas överinseende och 
å andra sidan ETI-utbildningsbevis, som visserligen är ett tecken på påbyggnadsutbildning 
men ändå inte har betydelse om de inte åtföljs av ett formellt examensbevis som utfärdats av 
en utbildningsinstitution.
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Ändringsförslag 7
Artikel 2, led 6b (nytt)

6b. ETI-utbildningsbevis: intyg över 
deltagande i en verksamhet som 
genomförts av ETI och motsvarar en 
sammanhängande del av en kurs vid en 
utbildningsinstitution med rätt att utfärda 
examensbevis.

Motivering

För att understryka att ETI-utbildningsbevisen står för genomgången påbyggnadsutbildning, 
utan att dock ersätta ett examensbevis. 

Ändringsförslag 8
Artikel 4, punkt 1, led e

(e) Anskaffa de medel som behövs från 
offentliga och privata källor och använda sina 
resurser i enlighet med denna förordning. 
Institutet skall i synnerhet sträva efter att se 
till att en ökande andel av budgeten hämtas 
från privata källor och från egna medel.

(e) Anskaffa de medel som behövs från 
offentliga och privata källor och använda sina 
resurser i enlighet med denna förordning. 
Institutet skall i synnerhet sträva efter att se 
till att en ökande andel av budgeten hämtas 
från privata källor och från egen verksamhet.

Motivering

ETI bör skaffa sig ekonomiska medel både ur privata källor och med stöd av egen 
verksamhet.

Ändringsförslag 9
Artikel 4, punkt 1, led f

(f) Verka för erkännande av ETI:s 
utbildningsbevis i medlemsstaterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 2, stycke 3, led c
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(c) På vilken grundval utbildningsbevis 
kommer att utfärdas, inbegripet hur 
gemenskapens politik för ett europeiskt 
område för högre utbildning beaktas särskilt 
när det gäller förenlighet, öppenhet och 
insyn, erkännande samt utbildningens 
kvalitet.

(c) Hur gemenskapens politik för ett 
europeiskt område för högre utbildning 
beaktas särskilt när det gäller förenlighet, 
öppenhet och insyn samt erkännande av 
utbildningen.

Motivering

Av den rättsliga grunden och av medlemsstaternas lagstiftning på den högre utbildningens 
område följer att ETI inte kan utfärda utbildningsbevis. 

Ändringsförslag 11
Artikel 6, punkt 1

1. I avtalet mellan ETI och kunskaps- och 
innovationsgrupperna skall det föreskrivas 
att de utbildningsbevis som grupperna 
utfärdar på de fackområden där utbildning, 
forskning och innovation bedrivs skall vara 
ETI-utbildningsbevis.

(Berör inte den svenska versionen).

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 2

2. ETI skall uppmuntra 
partnerorganisationerna att utfärda 
gemensamma utbildningsbevis, eftersom 
detta avspeglar kunskaps- och 
innovationsgruppernas integrerade 
karaktär. Dessa kan dock även vara 
utbildningsbevis som utfärdas av en 
institution eller dubbla eller flerfaldiga 
utbildningsbevis.

utgår

Motivering

Av den rättsliga grunden och av medlemsstaternas lagstiftning på den högre utbildningens 
område följer att ETI inte kan utfärda utbildningsbevis
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Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall samarbeta i fråga 
om erkännande av ETI-utbildningsbevis.

3. Medlemsstaterna skall samarbeta i fråga 
om erkännande och främjande av 
ETI-utbildningsbevis.

Motivering

Trots att ett ETI-utbildningsbevis inte kan erkännas som akademisk examen är det dock ett 
tecken på utbildning och medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att erkänna det.

Ändringsförslag 14
Artikel 9, punkt 1, inledningen

1. ETI skall fastställa och offentligöra sina 
principer och riktlinjer för förvaltningen av 
immateriella rättigheter. Dessa skall

1. ETI skall fastställa och offentliggöra sina 
principer och riktlinjer för förvaltningen av 
immateriella rättigheter i enlighet med vad 
som fastställts i avdelning 2 i
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1906/2006 av den 
18 december 2006 om regler för företags, 
forskningscentrums och universitets 
deltagande i sjunde ramprogrammet och 
för spridning av forskningsresultat 
(2007-2013)1. Dessa skall

____________
1 EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.

Motivering

Riktlinjerna för immateriella rättigheter måste stå i överensstämmelse med de principer som 
gäller exempelvis för företags, forskningsinstitutioners och högskolors deltagande i 
verksamhet enligt sjunde ramprogrammet (2007–2013), vilka redan godkänts av rådet och 
parlamentet. 

Ändringsförslag 15
Artikel 14, punkt 1, led a
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(a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som 
innehåller en redogörelse för huvudsakliga 
prioriteringar och planerade initiativ, 
inbegripet beräknade finansiella behov och 
källor. Styrelsen skall överlämna förslaget till 
arbetsprogram till kommissionen. 
Kommissionen skall inom tre månader yttra 
sig om förslagets komplementaritet med 
gemenskapens politik och instrument. Om 
kommissionen inte godkänner förslaget, skall 
styrelsen ompröva arbetsprogrammet och 
införa lämpliga ändringar innan det antas.

(a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som 
innehåller en redogörelse för huvudsakliga 
prioriteringar och planerade initiativ, 
inbegripet beräknade finansiella behov och 
källor. Styrelsen skall överlämna förslaget till 
arbetsprogram till kommissionen. 
Kommissionen skall inom tre månader yttra 
sig om förslagets komplementaritet med 
gemenskapens politik och instrument. Om 
kommissionen inte godkänner förslaget, skall 
styrelsen ompröva arbetsprogrammet och 
införa lämpliga ändringar innan det antas och 
framläggs för att fastställas av rådet och 
parlamentet.

Motivering

Rådet och Europaparlamentet bör ha möjlighet att utöva tillsyn över ETI:s arbete i 
strategiskt hänseende genom att fastställa dess arbetsprogram.
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