
Utenriksdepartementet

 

 

 
 

 

  

 

 

   
 

 

 

1 

St.prp. nr. 56
 
(2007–2008) 

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi 
(EIT) 2008–2013 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 9. mai 2008, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Stoltenberg II)
 

Bakgrunn 

Det europeiske instituttet for innovasjon og tekno
logi (European Institute of Innovation and Techno
logy – EIT) ble formelt vedtatt i EU 11. mars 2008 
ved europaparlaments- og rådsbeslutning 294/ 
2008/EF. EIT har som formål å bidra til en bedre 
kobling mellom forskning, industri/næringsliv og 
utdanning for å styrke Europas innovasjonsevne. 
Det er arbeidet for at EØS/EFTA-statene skal 
kunne delta i instituttet på lik linje med EUs med
lemsstater, og dette er det nå formelt åpnet for. 

Deltakelse i EIT innebærer økonomiske for
pliktelser for Norge i perioden 2008–2013. Stortin
gets samtykke til deltakelse i beslutningen i EØS
komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26, 
annet ledd. For at Norge og de øvrige EØS/EFTA
statene skal kunne delta i instituttets aktiviteter så 
tidlig som mulig, legges det opp til at Stortingets 
samtykke innhentes før det treffes beslutning i 
EØS-komiteen. 

Utkast til beslutning i EØS-komiteen og euro
paparlaments- og rådsbeslutning 294/2008/EF i 
uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte ved
legg til proposisjonen. 

2 Nærmere om EIT
 

Det europeiske instituttet for innovasjon og tekno
logi er ment å være et flaggskip i Europa for frem
ragende innovasjon, og er nært knyttet til EUs Lis
boa-strategi for økt sysselsetting og vekst. EIT skal 
fremme og integrere høyere utdanning, forskning 
og innovasjon av høy kvalitet, og skal komplettere 
andre initiativer og programmer innenfor fors
kning, utdanning og innovasjon i EU og deltaker
landene. EIT skal utnytte hele bredden av kunn
skap og kompetanse som trengs for å bidra til å 
møte strategiske og langsiktige innovasjonsutfor
dringer knyttet til f.eks. energi- og klimaspørsmål 
og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

EIT skal ikke være et stort institutt i tradisjonell 
forstand, men en nettverksbasert institusjon med 
en liten sentral administrasjon. EIT skal legge til 
rette for etableringen av nettverk og samarbeid 
gjennom såkalte kunnskaps- og innovasjons
nettverk (Knowledge and Innovation Communities 
- KICs). Dette vil være nettverk bestående av fors
knings- og utdanningsinstitusjoner og næringsliv
saktører. Nettverkene skal gjennomføre aktiviteter 
innenfor alle deler av det såkalte kunnskapstrian
gelet: forskning, innovasjon og utdanning. 
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Næringsrettede anvendelser av aktivitetene vekt
legges. 

Nettverkene skal velges ut av EITs styre på 
bakgrunn av en åpen prosess basert på kvali
tetskriterier, og skal være selvstendige nettverk av 
høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsorgani
sasjoner, bedrifter og andre relevante aktører. Sty-
ret skal i startfasen peke ut to eller tre KICs. EIT 
skal også etablere en strategisk innovasjonsa
genda (SIA) som skal godkjennes av Europaparla
mentet og Rådet, og som skal ligge til grunn for 
etableringen av ytterligere KICs. 

Gjennom sine aktiviteter og sitt arbeid skal EIT 
bidra til økt mobilitet i det europeiske forsknings
området og det europeiske høyere utdanningsom
rådet. Grader og vitnemål skal tildeles av de delta
kende høyere utdanningsinstitusjoner, som skal 
oppmuntres til å gi disse betegnelsene EIT-grader 
og -vitnemål. 

EIT vil få et sentralt sekretariat, og det er ventet 
at plasseringen av dette vil bli vedtatt på et av EUs 
kommende toppmøter. Aktuelle kandidater er 
blant annet Polen, Ungarn, Slovakia og Østerrike. 
Hvert av de enkelte kunnskaps- og innovasjons
nettverkene skal også ha et sekretariat, hvor det 
ventelig også vil bli konkurranse om lokalisering. 

Konstitusjonelle forhold 

Ettersom den norske deltakelsen i Det europeiske 
instituttet for innovasjon og teknologi innebærer 
økonomiske utgifter av en viss størrelse som skal 
finansieres over flere år, må Stortinget gi si sitt 
samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslut
ning, jf. Grunnloven § 26, andre ledd. 

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse 
av beslutningen, og for å gjøre det mulig for EØS/ 
EFTA-statene formelt å delta i EIT så tidlig som 
mulig, fremmes forslag om at Stortinget gir sitt 
samtykke før EØS-komiteen treffer sin beslutning. 
Det vil dermed ikke være nødvendig for Norge å ta 
forbehold for konstitusjonelle prosedyrer ved 
beslutning i EØS-komiteen. 

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i 
utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Dersom 
den endelige beslutningen skulle avvike vesentlig 
fra det utkastet som er lagt fram i denne proposisjo
nen, vil saken bli framlagt for Stortinget på nytt. 
Beslutning i EØS-komiteen er ventet tidligst 4. juli 
2008 eller til høsten. 

4 Beslutningen i EØS-komiteen
 

Med sikte på deltakelse fra EØS/EFTA-statene i 
Det europeiske instituttet for innovasjon og tekno
logi, vil EØS-komiteen vedta en endring av proto
koll 31 artikkel 1 i EØS-avtalen, slik at avtalen også 
omfatter deltakelse i EIT. I innledningen til beslut
ningsutkastet blir det vist til artikkel 86 og 98 i 
EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen 
å endre vedleggene til avtalen gjennom vedtak i 
EØS-komiteen. 

I artikkel 1 i utkastet er det fastslått at denne 
beslutningen blir innlemmet i protokoll 31 artikkel 
1 nr. 11 i EØS-avtalen. 

I artikkel 2 er det fastslått at beslutningen trer i 
kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1. 

I artikkel 3 er det fastslått at beslutningen skal 
kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget 
til «Den europeiske unions tidende». 

5 	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Det totale budsjettet til Det europeiske instituttet 
for innovasjon og teknologi for perioden 2008-2013 
er av Kommisjonen anslått til 2,4 mrd. euro, hvorav 
det meste i form av tilskudd fra industrien. EUs 
bidrag vil være på 308,7 millioner euro for hele 
perioden. Norsk kontingent vil tilsvare ca. 2,28% av 
EU-bidraget (BNP-avhengig, justeres årlig), dvs. 
ca. 56 millioner kroner totalt, hvorav det meste vil 
komme til utbetaling i 2010–2013. Kontingenten vil 
anslagsvis være 500.000 kroner i 2008, 1,1 mill. kro
ner i 2009, for så å øke til i overkant av 9 mill. kro
ner i 2010. 

Utgiftene til deltakelse i instituttet vil bli dekket 
over Kunnskapsdepartementets budsjett. Regje
ringen vil komme tilbake til spørsmålet om kontin
gent for 2008 i forbindelse med Revidert nasjonal
budsjett. Fremtidige kontingentutgifter knyttet til 
deltakelse i EIT vil bli sett i sammenheng med 
øvrige prioriteringer på forskningsbudsjettene.  

6 	Vurdering 

I kraft av EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i EUs 
rammeprogrammer for forskning, utdanning og 
innovasjon og kan vise til gode resultater fra dette 
samarbeidet. Internasjonalt samarbeid er av 
grunnleggende betydning for å sikre kvalitet innen 
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alle sider av kunnskapstriangelet gjennom tilgang 
til ny kunnskap og kompetanse som skapes i inter
nasjonale nettverk. Internasjonalisering er følgelig 
en av hovedprioriteringene i norsk utdannings-, 
forsknings- og innovasjonspolitikk. Internasjonalt 
samarbeid er ikke minst viktig på områder som 
energi og klima. Dette er sentrale satsingsområder 
i norsk politikk, og tegner til å bli sentrale områder 
for de første samarbeidsnettverkene under EIT. 

EIT skal skape synergi mellom innovasjonsak
tiviteter i Europa, og gi mer tyngde i den samlede 
innovasjonsinnsatsen. EIT vil i tillegg kunne inspi
rere til endring og ny utvikling i eksisterende insti
tusjoner innenfor utdanning og forskning, også i 
Norge. Norge har fagmiljøer som kan bidra inn i og 
høste resultater fra dette samarbeidet. Det antas at 
mange av EIT-nettverkene vil utdype og komplet
tere eksisterende nettverk som er bygget opp gjen
nom de store EU-programmene, hvor også Norge 
deltar. NTNU, SINTEF og Universitetet i Bergen 
deltar dessuten allerede i et felleseuropeisk pilot
prosjekt hvor formålet er å teste ut nye former for 
nettverkssamarbeid med relevans for EIT. 

EIT skal bidra til å fylle innovasjonsgapet ved å 
forene aktører fra akademia, næringsliv og utdan
ning i et samarbeid om å løse felles utfordringer på 
sentrale områder. Norge har både faglig kompe
tanse å bidra med og gevinster å hente i et slikt 
samarbeid. Det har vært gjennomført konsultasjo
ner med norske fagmiljøer siden forslaget om EIT 
ble lagt fram, og Norges forskningsråd og Univer

sitets- og høgskolerådet er blant de som er positive 
til norsk deltakelse i EIT. 

7 Konklusjon og tilråding 

Etableringen av EIT forventes å bli et viktig løft for 
å realisere europeiske ambisjoner innen utdan
ning, forskning og innovasjon, og for å styrke euro
peisk konkurranseevne. Norge deler EUs utfor
dringer og ambisjoner, og er fullverdig deltaker i 
det europeiske samarbeidet innen forskning, 
utdanning og innovasjon. 

Kunnskapsdepartementet tilrår at Norge deltar 
i beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse av 
EIT i EØS-avtalen. Utenriksdepartementet slutter 
seg til dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komi
teen om innlemmelse i EØS-avtalen av Det euro
peiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 
2008–2013. 

Vi HARALD, Norges Konge,
 

s t a d f e s t e r : 
  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 2008–2013, i 
samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i 

EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Det europeiske 


instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 2008–2013
 

I 

Stortinget samtykker i at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen 
av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 2008–2013. 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. [...] av [...] om endring av
 
EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 


utenfor de fire friheter
 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
«avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1.	 Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komi

teens beslutning nr.  [...] av [...]1. 
2.	 Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides 

til å omfatte europaparlaments- og rådsforord
ning (EF) 294/2008 av 23. oktober 2007 om 
opprettelse av Det europeiske institutt for inno
vasjon og teknologi2. 

3.	 Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å 
gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig – 

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1 

I avtalens protokoll 31 artikkel 1 etter nr. 10 skal 
nytt nr. 11 lyde: 
«11. 

a) EFTA-statene skal delta fullt ut i Det euro
peiske institutt for innovasjon og teknologi, 
heretter kalt «instituttet», opprettet ved føl
gende fellesskapsrettsakt: 
–	 32008 R 0294: Europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) 294/2008 av 
23. oktober 2007 om opprettelse av Det 
europeiske institutt for innovasjon og 
teknologi (EUT L 97 av 9.4.2007, s. 1). 

b) EFTA-statene skal bidra finansielt til virk
somheten omhandlet i bokstav a) i samsvar 
med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og 
protokoll 32. 

1 [...].
 
2 EUT L 97 av 9.4.2007, s. 1.
 

c)	 EFTA-statene skal la De europeiske felles
skaps protokoll om privilegier og immunitet 
få anvendelse for instituttet. 

d) Som et unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav 
a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn 
ved De europeiske fellesskap, kan statsbor
gere i EFTA-stater som nyter fulle borger
rettigheter, tilsettes på kontrakt av institut
tets daglige leder. 

e) I samsvar med avtalens artikkel 79 nr. 3 får 
avtalens del VII (Bestemmelser om orga
nene) anvendelse på dette nummer. 

f)	 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig 
tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens dokumenter, skal for anven
delsen av denne forordning gjelde for alle 
instituttets dokumenter som også angår 
EFTA-statene.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avta
lens artikkel 103 nr. 13. 

Artikkel 3 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende. 

Utferdiget i Brussel, [...]. 

For EØS-komiteen 
Formann 
[...] 

EØS-komiteens sekretærer 
[...] 

3	 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.][Forfatningsretts
lige krav angitt.] 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 294/2008/EF av 
11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 157 
nr. 3, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 
under henvisning til uttalelse fra Den euro

peiske økonomiske og sosiale komité1, 
under henvisning til uttalelse fra Regionkomi

teen2, 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 

artikkel 2513 og 
ut fra følgende betraktninger: 

1.	 I Lisboa-programmet for vekst og sysselsetting 
legges det vekt på behovet for å skape gode vil
kår for investering i kunnskap og innovasjon i 
Europa, for å stimulere konkurranseevnen, 
veksten og sysselsettingen i Den europeiske 
union. 

2.	 Det er først og fremst medlemsstatene som har 
ansvaret for å opprettholde et sterkt industri-, 
konkurranse- og innovasjonsgrunnlag i 
Europa. Den utfordring Den europeiske union 
står overfor innenfor innovasjon, har imidlertid 
en slik karakter og et slikt omfang at det også 
krever handling på fellesskapsplan. 

3.	 Fellesskapet bør støtte fremming av innova
sjon, særlig gjennom det sjuende rammepro
grammet for forskning, teknologisk utvikling 
og demonstrasjon, rammeprogrammet for kon
kurranseevne og innovasjon, programmet for 
livslang læring og strukturfondene. 

4.	 Det er behov for et nytt initiativ på fellesskaps
plan, Det europeiske institutt for innovasjon og 
teknologi (heretter kalt EIT), for å utfylle eksis
terende politikk og initiativer på fellesskaps- og 
nasjonalt plan ved å fremme integrasjon av 

1 EUT C 161 av 13.7.2007, s. 28. 
2 EUT C 146 av 30.6.2007, s. 27. 
3 Europaparlamentsuttalelse av 26. september 2007 (ennå 

ikke offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 
21. januar 2008 (EUT C 52 E av 26.2.2008, s. 7) og Europa
parlamentets holdning av 11. mars 2008 (ennå ikke offent
liggjort i EUT). 

kunnskapstrekanten – høyere utdanning, fors
kning og innovasjon – i hele Den europeiske 
union. 

5.	 På Det europeiske råds møte 15. og 16. juni 
2006 ble Kommisjonen oppfordret til å utar
beide et formelt forslag om opprettelse av EIT, 
som skulle legges fram høsten 2006. 

6.	 EIT bør først og fremst ha som mål å bidra til 
utviklingen av Fellesskapets og medlemsstate
nes innovasjonskapasitet ved å trekke på virk
somhet innenfor høyere utdanning, forskning 
og innovasjon på høyeste nivå. I den forbin
delse bør EIT forenkle og forbedre nettverks
bygging og samarbeid og skape synergi mel
lom innovasjonsmiljøene i Europa. 

7.	 EITs virksomhet bør omfatte strategiske, lang
siktige utfordringer som EU står overfor når 
det gjelder innovasjon, særlig på trans- og/eller 
tverrfaglige områder, herunder de som alle
rede er identifisert på fellesskapsplan. I den for
bindelse bør EIT fremme periodisk dialog med 
det sivile samfunn. 

8.	 EIT bør prioritere overføringen av sin virksom
het innenfor høyere utdanning, forskning og 
innovasjon til næringslivet og en kommersiell 
anvendelse, samt støtte til nye foretak, knopp
skytingsforetak og små og mellomstore bedrif
ter (SMB). 

9.	 EIT bør fortrinnsvis virke gjennom kvalitetsba
serte, selvstendige partnerskap mellom institu
sjoner for høyere utdanning, forskningsorgani
sasjoner, foretak og andre berørte parter i form 
av bærekraftige og langsiktige, selvfinansi
erende, strategiske nettverk i innovasjonspro
sessen. Disse partnerskapene bør velges ut av 
EITs styre på grunnlag av en kvalitetsbasert 
framgangsmåte med innsynsmulighet, og utpe
kes til kunnskaps- og innovasjonsnettverk (her
etter kalt KI-nettverk). Styret bør dessuten 
styre EITs virksomhet og vurdere KI-nettver
kenes virksomhet. Styrets sammensetning bør 
gjenspeile erfaring fra næringslivet og høyere 
utdanning og/eller forskning samt fra innova
sjonssektoren. 
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10. For å bidra til konkurranseevnen til, styrke den 
internasjonale interessen for og innovasjonska
pasiteten til den europeiske økonomi, bør EIT 
og KI-nettverkene kunne tiltrekke seg partner
organisasjoner, forskere og studenter fra hele 
verden, blant annet ved å fremme deres beve
gelighet, samt samarbeide med organisasjoner 
fra tredjestater. 

11. Forholdet mellom EIT og KI-nettverkene bør 
bygge på avtaler som fastsetter KI-nettverke
nes rettigheter og forpliktelser, sikrer tilstrek
kelig samordning og beskriver ordningene for 
overvåking og vurdering av KI-nettverkenes 
virksomhet og resultater. 

12. Det er behov for å støtte høyere utdanning som 
en integrert del av den omfattende innovasjons
strategien, men som ofte lyser med sitt fravær. 
Avtalen mellom EIT og KI-nettverkene bør 
inneholde bestemmelser om at de grader og 
diplomer som tildeles gjennom KI-nettverkene, 
bør tildeles av deltakende institusjoner for høy
ere utdanning, som bør oppfordres til også å 
betegne disse som EIT-grader og -diplomer. 
EIT bør gjennom sin virksomhet og sitt arbeid 
bidra til å fremme bevegelighet på området 
europeisk forskning og høyere utdanning samt 
fremme overførbarheten for stipender som er 
tildelt forskere og studenter innefor rammen av 
KI-nettverkene. Denne virksomheten bør utø
ves med forbehold om europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 
om godkjenning av faglige kvalifikasjoner4. 

13. EIT bør utarbeide klare og tydelige retningslin
jer for forvaltning av immaterialretten, som bør 
fremme bruken av immaterialretten på egnede 
vilkår. I disse retningslinjene bør det fastsettes 
at skal tas hensyn til bidragene fra KI-nettver
kenes ulike partnerorganisasjoner, uavhengig 
av bidragenes størrelse. Når det gjelder virk
somhet som finansieres gjennom fellesskaps
rammeprogrammer for forskning og teknolo
gisk utvikling, får reglene for disse program
mene anvendelse. 

14. Det bør fastsettes egnede bestemmelser for å 
sikre EITs ansvar og åpenhet. Egnede regler 
for EITs virkemåte bør fastsettes i instituttets 
vedtekter. 

15. EIT bør ha status som juridisk person og, for å 
sikre en selvstendig virkemåte og uavhengig
het, bør EIT forvalte sitt eget budsjett, og inn
tektene bør omfatte et bidrag fra Fellesskapet. 

EUT L 255 av 30.09.2005, s. 22. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/2007 (EUT L 320 av 
06.12.2007, s. 3). 

16. EIT bør strebe etter å innehente større finansi
elle bidrag fra privat sektor samt fra inntekt fra 
egen virksomhet. Det forventes derfor vesent
lige bidrag fra næringslivet og finans- og tjenes
tesektoren til EITs budsjett, og særlig til KI
nettverkenes budsjett. KI-nettverkene bør ta 
sikte på å innhente så store bidrag fra privat 
sektor som mulig. KI-nettverkene og deres 
partnerorganisasjoner bør offentliggjøre at 
deres virksomhet utøves innenfor rammen av 
EIT, og at de mottar et finansielt bidrag fra Den 
europeiske unions alminnelige budsjett. 

17. Fellesskapets bidrag til EIT bør finansiere kost
nadene som påløper i forbindelse med oppret
telsen av EIT og KI-nettverkene samt adminis
trasjons- og samordningsvirksomheten. For å 
unngå dobbeltfinansiering bør denne virksom
heten ikke samtidig motta bidrag fra andre fel
lesskapsprogrammer, som rammeprogrammet 
for forskning, teknologisk utvikling og demon
strasjon, rammeprogrammet for konkurranse
evne og innovasjon, programmet for livslang 
læring eller fra strukturfondene. Dersom et KI
nettverk eller en partnerorganisasjon søker 
direkte om fellesskapsstøtte fra disse program
mene eller fondene, bør ikke deres søknader 
foretrekkes framfor andre søknader. 

18. Fellesskapets budsjettbehandling bør fortsatt 
gjelde for eventuelle tilskudd og eventuell 
annen støtte som inntas i Den europeiske uni
ons alminnelige budsjett. Revisjonsretten bør 
revidere regnskapet i samsvar med rådsforord
ning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 
2002 om finansreglementet som får anvendelse 
på De europeiske fellesskaps alminnelige bud
sjett5. 

19. Ved denne forordning fastsettes en finansiell 
ramme for tidsrommet 2008–2013, som skal 
utgjøre det viktigste referansegrunnlaget for 
budsjettmyndigheten, som definert i punkt 37 i 
den tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai 2006 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommi
sjonen om budsjettdisiplin og god økonomisty
ring6. 

20. EIT	 er et fellesskapsorgan i henhold til 
artikkel 185 nr. 1 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002, og Fellesskapets finansregle
ment bør derfor få anvendelse. Kommisjonsfor
ordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av 

5	 EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 av 27.12.2007, s. 
9).

6	 EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1. Den tverrinstitusjonelle avtale 
endret ved europaparlaments- og rådsbeslutning 2008/29/ 
EF (EUT L 6 av 10.1.2008, s. 7). 

4 
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19. november 2002 om det finansielle rammere
glementet for organene nevnt i artikkel 185 i 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/20027 

bør derfor få anvendelse på EIT. 
21. EIT bør hvert år utarbeide en rapport som rede

gjør for virksomheten i det foregående kalen
derår, samt et løpende, treårig arbeidsprogram 
som beskriver planlagt virksomhet og som lar 
EIT svare på intern og ekstern utvikling innen
for vitenskap, teknologi, høyere utdanning, inn
ovasjon og andre relevante områder. Disse 
dokumentene bør framlegges for Europaparla
mentet, Kommisjonen, Revisjonsrådet, Den 
europeiske økonomiske og sosiale komité og 
Regionkomiteen til orientering. Europaparla
mentet, Rådet og Kommisjonen bør ha rett til å 
avgi en uttalelse om utkastet til EITs første tre
årige arbeidsprogram. 

22. EITs strategiske, langsiktige prioriterte områ
der og finansielle behov i et tidsrom på sju år 
bør fastsettes i et strategisk innovasjonspro
gram (heretter kalt SIP). Ettersom SIP er så 
viktig for Fellesskapets innovasjonspolitikk og 
den påfølgende politiske betydningen av de 
sosioøkonomiske konsekvensene for Felles
skapet, bør SIP vedtas av Europaparlamentet 
og Rådet med utgangspunkt i et forslag fra 
Kommisjonen utarbeidet på grunnlag av et 
utkast fra EIT. 

23. Kommisjonen bør iverksette en	 uavhengig, 
ekstern vurdering av EITs virkemåte, særlig 
med henblikk på utarbeidingen av SIP. Om 
nødvendig bør Kommisjonen utarbeide forslag 
til endring av denne forordning. 

24. EIT bør gjennomføres gradvis i etapper med 
tanke på instituttets langsiktige utvikling. En 
innledende fase med et begrenset antall KI
nettverk er nødvendig for å foreta en korrekt 
vurdering av EITs og KI-nettverkenes virke
måte og innføre eventuelle forbedringer. Innen 
18 måneder etter at styret er innsatt, bør det 
velge ut to eller tre KI-nettverk på områder som 
kan hjelpe Den europeiske union med å møte 
nåværende og framtidige utfordringer, som 
kan omfatte områder som klimaendringer, for
nybar energi og neste generasjon informasjons
og kommunikasjonsteknologi. Det bør være 
mulig å velge ut og utpeke ytterligere KI-nett
verk etter at det første SIP er vedtatt, som av 
hensyn til langtidsperspektivet også bør 
omfatte nærmere regler for EITs virkemåte. 

25. Ettersom målet for tiltaket som skal treffes, 
nemlig opprettelsen av EIT, ikke kan nås i til-

EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72. 

strekkelig grad av medlemsstatene og derfor 
på grunn av tiltakets omfang og tverrnasjonale 
aspekt bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nær
hetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning 
ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 
dette målet — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Det europeiske institutt for innovasjon og tekno
logi (heretter kalt EIT) opprettes herved. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 
1.	 «innovasjon» den prosessen, herunder resulta

tet av den, der nye ideer oppfyller samfunns
messige eller økonomiske krav og gir opphav 
til nye produkter, tjenester eller foretaks- og or
ganisasjonsmodeller, som på en vellykket måte 
innføres i et eksisterende marked eller som kan 
skape nye markeder. 

2.	 «kunnskaps- og innovasjonsnettverk» (KI-nett
verk) et selvstendig partnerskap av institusjo
ner for høyere utdanning, forskningsorganisa
sjoner, foretak og andre berørte parter i innova
sjonsprosessen, i form av et strategisk nettverk 
som bygger på felles innovasjonsplanlegging 
for på mellomlang til lang sikt å oppnå EITs 
mål, uavhengig av partnerskapets konkrete 
rettslige form. 

3.	 «deltakende stat» enten en medlemsstat i Den 
europeiske union eller en annen stat som har 
en avtale med Fellesskapet om EIT. 

4.	 «tredjestat» en stat som ikke er en deltakende 
stat. 

5.	 «partnerorganisasjon» en organisasjon som 
omfattes av et KI-nettverk, særlig institusjoner 
for høyere utdanning, forskningsorganisasjo
ner, offentlige eller private foretak, finansinsti
tusjoner, regionale og lokale myndigheter samt 
stiftelser. 

6.	 «forskningsorganisasjon» en offentlig- eller pri
vatrettslig juridisk person som har forskning 
eller teknologisk utvikling som et av sine 
hovedformål. 

7.	 «institusjon for høyere utdanning» et universi
tet eller en annen type institusjon for høyere 

7 
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utdanning som i samsvar med nasjonal lovgiv
ning eller praksis tildeler grader og diplomer 
på master- eller doktorgradsnivå, uansett nasjo
nal betegnelse. 

8.	 «grader og diplomer» kvalifikasjoner som fører 
til en master- eller doktorgrad tildelt av delta
kende institusjoner for høyere utdanning i for
bindelse med virksomhet for høyere utdanning 
innen et KI-nettverk. 

9.	 «strategisk innovasjonsprogram» (SIP) et vei
ledningsdokument som beskriver EITs priori
terte områder for framtidige initiativer, her-
under en oversikt over planlagt virksomhet 
innenfor høyere utdanning, forskning og inno
vasjon i et tidsrom på sju år. 

Artikkel 3 

Mål 

EITs mål er å bidra til bærekraftig økonomisk 
vekst og konkurranseevne i Europa ved å styrke 
medlemsstatenes og Fellesskapets innovasjons
evne. Instituttet skal gjøre dette ved å fremme og 
integrere høyere utdanning, forskning og innova
sjon på høyeste nivå. 

Artikkel 4 

EITs organer 

1. EIT har følgende organer: 
a) Et styre som består av medlemmer på høyt 

plan med lang erfaring fra høyere utdan
ning, forskning, innovasjon og næringsliv. 
Styret skal ha ansvaret for å styre EITs virk
somhet, for utvelging, utpeking og vurde
ring av KI-nettverkene samt for alle andre 
strategiske beslutninger. 

b) En styringskomité som skal føre tilsyn med 
EITs løpende virksomhet og treffe de 
beslutninger som er nødvendige mellom 
styrets møter. 

c) En direktør som overfor styret har ansvaret 
for EITs administrative og økonomiske for
valtning og er EITs lovlige stedfortreder. 

d) En internrevisjonsfunksjon som skal gi sty-
ret og direktøren råd om økonomisk og 
administrativ forvaltning og kontrollstruk
turer innenfor EIT, om organiseringen av 
de økonomiske båndene til KI-nettverkene 
og andre emner som styret måtte ønske råd 
om. 

2.	 Kommisjonen kan utnevne observatører som 
skal delta på styrets møter. 

3.	 Nærmere regler for EITs organer er fastsatt i 
EITs vedtekter i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 5 

Oppgaver 

1. For å nå sitt mål skal EIT gjøre følgende: 
a) Fastsette sine prioriterte områder. 
b) Øke bevisstheten blant mulige partnerorga

nisasjoner og fremme deres medvirkning i 
virksomheten. 

c) Velge ut og utpeke KI-nettverk på de priori
terte områdene i samsvar med artikkel 7, og 
fastsette deres rettigheter og forpliktelser i 
en avtale, tilby dem egnet støtte, vedta 
egnede tiltak for kvalitetskontroll, fortlø
pende overvåke og regelmessig vurdere 
deres virksomhet samt sikre en egnet sam
ordning mellom dem. 

d) Innhente midler fra offentlige og private kil
der og bruke sine ressurser i samsvar med 
denne forordning. Instituttet skal særlig 
strebe etter å innhente en vesentlig og 
økende andel av budsjettet fra private kilder 
og fra inntekter fra egen virksomhet. 

e) Fremme anerkjennelse i medlemsstatene 
av grader og diplomer, som tildeles av insti
tusjoner for høyere utdanning som er part
nerorganisasjoner, og som kan betegnes 
som EIT-grader og -diplomer. 

f) Fremme spredning av god praksis og inte
grasjon av kunnskapstrekanten slik at det 
kan utvikles en felles innovasjons- og kunn
skapsoverføringskultur. 

g) Etterstrebe å bli et organ i verdensklasse, 
som representerer fremragende høyere 
utdanning, forskning og innovasjon. 

h) Sikre komplementaritet og synergi mellom 
EITs virksomhet og andre fellesskapspro
grammer. 

2.	 EIT skal ha myndighet til å opprette en stiftelse 
(heretter kalt EIT-stiftelsen) med det særskilte 
mål å fremme og støtte EITs virksomhet. 

Artikkel 6 

KI-nettverk 

1. KI-nettverkene skal ha følgende særskilte opp
gaver: 
a) Innovasjonsvirksomhet og investeringer 

med europeisk merverdi som fullt ut inte
grerer høyere utdanning og forskning for å 
oppnå en kritisk masse og stimulere spred
ning og utnytting av resultatene. 

b) Banebrytende forskning på grunnlag av inn
ovasjon på områder av særskilt økonomisk 
og samfunnsmessig interesse, som bygger 
på resultatene av europeisk og nasjonal 
forskning og har potensial til å styrke Euro
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pas konkurranseevne på internasjonalt 
plan. 

c) Utdanning og opplæring på master- og dok
torgradsnivå på fagområder som kan kunne 
oppfylle Europas framtidige sosioøkono
miske behov og som fremmer utviklingen 
av kvalifikasjoner innenfor innovasjon, for
bedrer ferdighetene innenfor ledelse og 
entreprenørskap samt bevegeligheten for 
forskere og studenter. 

d) Spredning av beste praksis på området inn
ovasjon med vekt på utviklingen av samar
beidet mellom høyere utdanning, forskning 
og næringsliv, herunder tjeneste- og finans
sektoren. 

2.	 KI-nettverkene skal ha en vesentlig, allmenn 
frihet til å utforme sin interne organisasjon og 
sammensetning, samt sin nøyaktige dagsorden 
og arbeidsmetoder. KI-nettverkene skal særlig 
strebe etter å være åpne for nye medlemmer, 
når disse medlemmene tilfører partnerskapet 
merverdi. 

3.	 Forholdet mellom EIT og hvert KI-nettverk 
skal bygge på en avtale. 

Artikkel 7 

Utvelging av KI-nettverk 

1.	 Et partnerskap skal velges ut og utpekes til et 
KI-nettverk av EIT på grunnlag av en konkur
ransepreget, åpen framgangsmåte med inn
synsmulighet. EIT skal vedta og offentliggjøre 
detaljerte kriterier for utvelgingen av KI-nett
verk på grunnlag av prinsippene om kvalitet og 
innovasjonsrelevans, og eksterne og uavhengi
ge sakkyndige skal medvirke i utvelgingen. 

2. I samsvar med prinsippene i nr. 1 skal det ved 
utvelgingen av et KI-nettverk særlig tas hensyn 
til: 
a) Nåværende og mulig innovasjonsevne 

innenfor partnerskapet og kvaliteten på 
deres høyere utdanning, forskning og inno
vasjon. 

b) artnerskapets evne til å oppnå målene i SIP. 
c) Partnerskapets evne til å sikre bærekraftig 

og langsiktig selvfinansiering, herunder et 
vesentlig og økende bidrag fra privat sek
tor, næringslivet og tjenestesektoren. 

d) Deltaking i partnerskapet av organisasjoner 
som utøver virksomhet innenfor kunnskap
strekanten av høyere utdanning, forskning 
og innovasjon. 

e) Dokumentasjon på en plan for forvaltningen 
av den immaterialrett som er hensiktsmes
sig for den berørte sektor og som etterkom

mer EITs prinsipper og retningslinjer for 
forvaltning av immaterialretten, herunder 
hvordan det er tatt hensyn til bidragene fra 
de ulike partnerorganisasjonene. 

f)	 Tiltak for å støtte medvirkning av og samar
beid med privat sektor, herunder finanssek
toren og særlig små og mellomstore bedrif
ter, samt etablering av nye foretak, knop
skytingsforetak og små og mellomstore 
bedrifter, med henblikk på kommersiell 
anvendelse av resultatene av KI-nettverke
nes virksomhet. 

g) Villighet til å samarbeide med andre organi
sasjoner og nettverk utenfor KI-nettverket 
med det mål å utveksle god praksis og kva
litet. 

3.	 Opprettelsen av et KI-nettverk forutsetter delta-
king av minst tre partnerorganisasjoner som er 
etablert i minst to forskjellige medlemsstater. 
Alle disse partnerorganisasjonene må være 
uavhengige av hverandre, i samsvar med 
artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforord
ning (EF) nr. 1906/2006 av 18. desember 2006 
om fastsettelse av regler for foretak, fors
kningssentre og universiteters deltaking i tilta
kene under det sjuende rammeprogram og for 
spredning av forskningsresultatene (2007– 
2013)8. 

4.	 Et KI-nettverk kan med styrets godkjenning 
omfatte partnerorganisasjoner fra tredjestater. 
Flertallet av de partnerorganisasjonene som 
utgjør et KI-nettverk, skal være etablert i med
lemsstatene. Hvert KI-nettverk skal omfatte 
minst én institusjon for høyere utdanning og ett 
privat foretak. 

Artikkel 8 

Grader og diplomer 

1.	 Grader og diplomer knyttet til virksomheten 
innenfor høyere utdanning nevnt i artikkel 6 
nr. 1 bokstav c), skal tildeles av deltakende in
stitusjoner for høyere utdanning i samsvar med 
nasjonale regler og framgangsmåter for akkre
ditering. I avtalen mellom EIT og KI-nettverke
ne skal det fastsettes at disse gradene og diplo
mene også kan betegnes som EIT-grader og 
diplomer. 

2.	 EIT skal oppfordre deltakende institusjoner for 
høyere utdanning til å: 
a) tildele felles eller multiple grader og diplo

mer som gjenspeiler KI-nettverkets inte
grerte karakter. De kan imidlertid også til

8 EUT L 391 av 30.12.2006, s. 1. 
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deles av en enkelt institusjon for høyere 
utdanning. 

b) ta hensyn til: 
i.	 fellesskapstiltak iverksatt i samsvar med 

traktatens artikkel 149 og 150, 
ii.	 tiltak som er iverksatt på det europeiske 

område for høyere utdanning. 

Artikkel 9 

EITs selvstendighet og samsvar med felles
skaps-, nasjonale eller mellomstatlige tiltak 

1.	 EIT skal utøve sin virksomhet uavhengig av na
sjonale myndigheter og eksternt press. 

2.	 EITs virksomhet skal være i samsvar med 
andre tiltak og ordninger som skal gjennomfø
res på fellesskapsplan, særlig innenfor høyere 
utdanning, forskning og innovasjon. 

3.	 EIT skal dessuten ta passende hensyn til poli
tikk og initiativer på regionalt, nasjonalt og mel
lomstatlig plan for å utnytte beste praksis, vele
tablerte konsepter og eksisterende ressurser. 

Artikkel 10 

Forvaltning av immaterialretten 

1.	 EIT skal utarbeide retningslinjer for forvaltnin
gen av immaterialretten, blant annet på grunn
lag av forordning (EF) nr. 1906/2006. 

2.	 På grunnlag av disse retningslinjene skal part
nerorganisasjonene i hvert KI-nettverk innbyr
des inngå en avtale om forvaltningen og bruken 
av immaterialretten, der det særlig skal fastset
tes hvordan det skal tas hensyn til bidragene fra 
de ulike partnerorganisasjonene, herunder 
små og mellomstore bedrifter. 

Artikkel 11 

Rettslig status 

1.	 EIT skal være et fellesskapsorgan og ha status 
som juridisk person. Det skal i hver medlems
stat ha den mest omfattende rettslige handleev
ne som tillegges juridiske personer i henhold til 
den nasjonale lovgivning. EIT skal særlig kun
ne anskaffe eller avhende løsøre og fast eien
dom og opptre som part i en rettergang. 

2.	 Protokollen om De europeiske fellesskaps pri
vilegier og immunitet får anvendelse på EIT. 

Artikkel 12 

Erstatningsansvar 

1.	 EIT skal ha hele ansvaret for å oppfylle sine for
pliktelser. 

2.	 EITs ansvar i kontraktsforhold skal være 
underlagt de relevante kontraktsbestemmelser 
og den lov som gjelder for vedkommende kon
trakt. Domstolen skal ha myndighet til å treffe 
beslutning i henhold til en ev. voldgiftsklausul i 
en kontrakt som inngås av EIT. 

3.	 Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsforhold 
skal EIT, i samsvar med de alminnelige prinsip
per som er felles for medlemsstatenes lovgiv
ning, erstatte den skade som instituttet eller 
dets ansatte volder i tjenesten. 

Domstolen skal ha myndighet til å avgjøre 
tvister i forbindelse med erstatning for slik 
skade. 

4.	 EITs utbetalinger som følge av erstatningsan
svaret nevnt i nr. 2 og 3 og kostnader og utgif
ter i den forbindelse skal anses som utgifter for 
EIT og skal dekkes av EITs midler. 

5.	 Domstolen skal ha myndighet til å treffe beslut
ning ved søksmål mot EIT på vilkårene fastsatt 
i traktatens artikkel 230 og 232. 

Artikkel 13 

Åpenhet og tilgang til dokumenter 

1.	 EIT skal sørge for at det er en høy grad av åpen
het rundt utøvelsen av virksomheten. EIT skal 
blant annet opprette et tilgjengelig og kostnads
fritt nettsted som gir opplysninger om EITs og 
hvert enkelt KI-nettverks virksomhet. 

2.	 EIT skal offentliggjøre sin forretningsorden, 
sitt særskilte finansreglement omhandlet i 
artikkel 21 nr. 1 og de detaljerte kriteriene for 
utvelgingen av KI-nettverk nevnt i artikkel 7, 
før den første forslagsinnbydelsen til utvelgin
gen av de første KI-nettverkene. 

3.	 EIT skal umiddelbart offentliggjøre sitt 
løpende, treårige arbeidsprogram og sin årlige 
virksomhetsrapport omhandlet i artikkel 15. 

4.	 EIT skal med forbehold om nr. 5 og 6 ikke 
avdekke fortrolige opplysninger til tredjemann 
når det er anmodet om fortrolighet og anmod
ningen er grunngitt. 

5.	 Medlemmene av EITs organer omfattes av 
taushetsplikten omhandlet i traktatens 
artikkel 287. 

Opplysningene som EIT har samlet inn i sam
svar med denne forordning, skal være underlagt 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om person
vern i forbindelse med behandling av personopp
lysninger i Fellesskapets institusjoner og orga
ner og om fri utveksling av slike opplysninger9. 

9 EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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6.	 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig til-
gang til Europaparlamentets, Rådets og Kom
misjonens dokumenter10 får anvendelse på 
dokumenter som EIT er i besittelse av. Styret 
skal senest seks måneder etter at EIT er oppret
tet vedta de praktiske gjennomføringsreglene 
for nevnte forordning. 

7.	 EITs offisielle dokumenter og publikasjoner 
skal oversettes i samsvar med forordning nr. 1 
av 15. april 1958 om fastsettelse av reglene for 
bruk av språk i De europeiske økonomiske fel
lesskap11. Oversettelsestjenestene som er nød
vendige, skal utføres av Oversettelsessenteret 
for Den europeiske unions organer, opprettet 
ved rådsforordning (EF) nr. 2965/199412. 

Artikkel 14 

Finansielle midler 

1.	 EIT skal finansieres gjennom bidrag fra Den 
europeiske unions alminnelige budsjett innen
for den finansielle rammen som er fastsatt i 
artikkel 19 og fra andre private og offentlige kil
der. 

2. KI-nettverkene skal finansieres særlig gjennom 
følgende kilder: 
a) bidrag fra foretak eller private organisasjo

ner, som utgjør en betydelig finansierings
kilde, 

b) bidrag fra Den europeiske unions alminne
lige budsjett, 

c) lovbestemte eller frivillige bidrag fra delta
kende stater, tredjestater eller deres nasjo
nale myndigheter, 

d) testamentariske gaver, donasjoner og 
bidrag fra enkeltpersoner, institusjoner, 
stiftelser eller andre nasjonale organer, 

e) inntekt fra KI-nettverkenes egen virksom
het og royalties fra immaterialrett, 

f) inntekt fra EITs virksomhet og resultater 
eller innskutt kapital, herunder de som for
valtes av EIT-stiftelsen, 

g) bidrag fra internasjonale organer eller insti
tusjoner, 

h) lån og bidrag fra Den europeiske investe
ringsbank, herunder muligheten for å 
bruke finansieringsordningen for risikofor

10	 EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
11	 EFT 17 av 6.10.1958, s. 385/58. Forordningen sist endret 

ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 
20.12.2006, s. 1). 

12	 EFT L 314 av 7.12.1994, s. 1. Forordningen sist endret ved 
forordning (EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 av 29.9.2003, s. 
13). 

deling, i henhold til kriteriene og fram
gangsmåten for utvelging. 

Bidrag kan omfatte bidrag i naturalier. 
3.	 Reglene for tilgang til finansiering fra EIT skal 

fastsettes i EITs finansreglement nevnt i 
artikkel 21 nr. 1. 

4.	 Bidraget fra Den europeiske unions alminne
lige budsjett til KI-nettverkenes kostnader for 
etablering, administrasjon og samordning dek
kes av den finansielle rammen som er fastsatt i 
artikkel 19. 

5.	 KI-nettverkene eller deres partnerorganisasjo
ner kan søke om fellesskapsstøtte, særlig 
innenfor rammen av fellesskapets ulike pro
grammer og fond, i samsvar med deres respek
tive regler og på lik linje med andre søknader. 
Det skal ikke gis bidrag til virksomhet som alle
rede finansieres gjennom Den europeiske uni
ons alminnelige budsjett. 

Artikkel 15 

Programplanlegging og rapportering 

EIT skal vedta: 
a) et løpende, treårig arbeidsprogram som bygger 

på SIP når dette er vedtatt, som omfatter en re
degjørelse for de viktigste prioriterte områdene 
og planlagte initiativene, herunder et overslag 
over finansieringsbehovet og -kildene. Arbeids
programmet skal framlegges av EIT for Euro
paparlamentet, Kommisjonen, Revisjonsrådet, 
Den europeiske økonomiske og sosiale komité 
og Regionkomiteen til orientering. 

b)	 en årlig rapport innen 30. juni hvert år. Rappor
ten skal inneholde en beskrivelse av EITs virk
somhet i løpet av det foregående kalenderåret 
og en vurdering av resultatene med hensyn til 
fastsatte mål og frister, risikoen knyttet til den 
utøvede virksomheten, ressursbruken og EITs 
alminnelige virkemåte. 

Artikkel 16 

Overvåking og vurdering av EIT 

1.	 EIT skal sørge for at all virksomhet, herunder 
den som forvaltes gjennom KI-nettverkene, 
gjennomgår løpende og systematisk overvå
king og regelmessig, uavhengig vurdering, for 
å sikre resultater av høyeste kvalitet, fremra
gende vitenskapelig fagkunnskap og en så ef
fektiv ressursbruk som mulig. Resultatene av 
vurderingene skal offentliggjøres. 

2.	 Innen juni 2011 og hvert femte år etter ikrafttre
delsen av en ny finansiell ramme skal Kommi
sjonen sørge for en vurdering av EIT. Vurde
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ringsrapporten skal bygge på en uavhengig 
ekstern vurdering og skal undersøke hvordan 
EIT utfører sin oppgave. Den skal omfatte all 
virksomhet innenfor EIT og KI-nettverkene, og 
skal vurdere merverdien ved EIT, konsekven
sene, bærekraften, effektiviteten og relevansen 
til den utøvede virksomheten, samt forholdet til 
og/eller komplementariteten med eksiste
rende nasjonal politikk og fellesskapspolitikk, 
for å støtte høyere utdanning, forskning og inn
ovasjon. Det skal i vurderingen dessuten tas 
hensyn til de berørte parters synspunkter både 
på fellesskapsplan og på nasjonalt plan. 

3.	 Kommisjonen skal framlegge resultatene av 
vurderingen, sammen med sin egen uttalelse 
og eventuelle forslag til endring av denne for
ordning, for Europaparlamentet, Rådet, Den 
europeiske økonomiske og sosiale komité og 
Regionkomiteen. Styret skal ta behørig hensyn 
til resultatene av vurderingene i EITs program
mer og virksomhet. 

Artikkel 17 

SIP 

1.	 Senest 30. juni 2011 og hvert sjuende år deret
ter skal EIT utarbeide et utkast til et sjuårig SIP 
og framlegge det for Kommisjonen. 

2.	 I SIP skal EITs prioriterte områder på lang sikt 
fastsettes, og en vurdering av de sosioøkono
miske konsekvensene samt evnen til å skape 
best mulig merverdi med hensyn til innovasjon. 
Det skal i SIP tas hensyn til resultatene av over
våkingen og vurderingen av EIT, som nevnt i 
artikkel 16. 

3.	 SIP skal omfatte et overslag over finansielle 
behov og kilder med henblikk på framtidig 
drift, den langsiktige utviklingen og finansierin
gen av EIT. Det skal dessuten inneholde en vei
ledende finansieringsplan for den finansielle 
rammens varighet. 

4.	 SIP skal etter forslag fra Kommisjonen vedtas 
av Europaparlamentet og Rådet i samsvar med 
traktatens artikkel 157 nr. 3. 

Artikkel 18 

Innledende fase 

1.	 Innen 12 måneder etter at styret er innsatt, skal 
det framlegge for Europaparlamentet, Rådet og 
Kommisjonen et utkast til det første, løpende 
treårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 15 
bokstav a). Europaparlamentet, Rådet og Kom
misjonen kan avgi en uttalelse til styret om alle 
emner som omfattes av utkastet, innen tre må

neder etter at de har mottatt det. Når styret får 
en slik uttalelse, skal det svare innen tre måne
der og angi eventuelle endringer i prioriterin
ger og planlagt virksomhet. 

2.	 Innen 18 måneder etter at styret er innsatt, skal 
EIT velge ut og utpeke to eller tre KI-nettverk i 
samsvar med kriteriene og framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 7. 

3.	 Kommisjonen skal framlegge for Europaparla
mentet og Rådet forslaget til det første SIP på 
grunnlag av utkastet fra EIT innen utgangen av 
2011. 

I tillegg til innholdet i SIP i henhold til 
artikkel 17 skal det første SIP omfatte 
a) nærmere opplysninger om og vilkår for 

EITs drift, 
b) reglene for samarbeidet mellom styret og 

KI-nettverkene, 
c) reglene for finansieringen av KI-nettver

kene. 
4.	 Etter at det første SIP er vedtatt i samsvar med 

artikkel 17 nr. 4, kan styret velge ut og utpeke 
ytterligere KI-nettverk i henhold til bestemmel
sene i artikkel 6 og 7. 

Artikkel 19 

Budsjettmessige forpliktelser 

Den finansielle rammen for gjennomføringen av 
denne forordning for tidsrommet 1. januar 2008– 
31. desember 2013 fastsettes til 
308,7 millioner euro. Budsjettmyndigheten skal 
godkjenne de årlige bevilgningene innenfor den 
finansielle rammens grenser. 

Artikkel 20 

Utarbeiding og vedtakelse av det årlige bud
sjettet 

1.	 EITs utgifter skal omfatte utgifter til personale, 
administrasjon, infrastruktur og drift. Adminis
trasjonsutgiftene skal holdes så lave som mulig 

2.	 Regnskapsåret skal tilsvare kalenderåret. 
3.	 Direktøren skal utarbeide et overslag over 

EITs inntekter og utgifter for det kommende 
regnskapsåret, og skal framlegge dette for sty-
ret. 

4.	 Inntekter og utgifter skal være i balanse. 
5.	 Styret skal godkjenne utkastet til overslag, som 

skal ledsages av et utkast til stillingsoversikt 
samt det foreløpige, løpende treårige arbeids
programmet, og framlegge dem for Kommisjo
nen senest 31. mars. 

6.	 Kommisjonen skal på grunnlag av dette over
slaget, føre de overslag den anser som nødven
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dige inn i det foreløpige utkastet til Den euro
peiske unions alminnelige budsjett, i forbin
delse med de tilskudd som skal ytes over det 
alminnelige budsjett. 

7.	 Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilg
ningene i form av tilskudd til EIT. 

8.	 Styret skal vedta EITs budsjett, som blir ende
lig når Den europeiske unions alminnelige bud
sjett er endelig vedtatt. Det skal eventuelt juste
res tilsvarende. 

9.	 Styret skal snarest mulig underrette budsjett
myndigheten om ethvert prosjekt det har til 
hensikt å gjennomføre som kan få betydelige 
økonomiske følger for finansieringen av EITs 
budsjett, særlig om ethvert prosjekt i tilknyt
ning til eiendom, f.eks. leie eller kjøp av bygnin
ger. Det skal umiddelbart underrette Kommi
sjonen om dette. 

10. Alle vesentlige endringer 	av budsjettet skal 
følge den samme framgangsmåten. 

Artikkel 21 

Gjennomføring og kontroll av budsjettet 

1.	 EIT skal vedta sitt finansreglement i samsvar 
med artikkel 185 nr. 1 i forordning (EF, Eura
tom) nr. 1605/2002. Dette kan ikke avvike fra 
forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 med 
mindre EITs særlige driftskrav krever det og 
Kommisjonen har gitt sitt forhåndssamtykke. 
Det skal tas behørig hensyn til behovet for 
driftsmessig fleksibilitet for at EIT skal kunne 
oppnå sine mål og tiltrekke seg og beholde 
partnere i privat sektor. 

2.	 Direktøren skal gjennomføre EITs budsjett. 
3.	 EITs regnskap skal konsolideres med Kommi

sjonens regnskap. 
4.	 Etter rekommandasjon fra Rådet skal Europa

parlamentet før 30. april i år N + 2 meddele 
direktøren ansvarsfrihet for gjennomføringen 
av EITs budsjett for år N, og styret når det gjel
der EIT-stiftelsen. 

Artikkel 22 

Vern av Fellesskapets økonomiske interesser 

1.	 For å bekjempe bedrageri, korrupsjon og an
nen ulovlig virksomhet skal europaparlaments
og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 
25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av 
Det europeiske kontor for bedrageribekjempel
se (OLAF)13 få ubegrenset anvendelse på EIT. 

2.	 EIT skal tiltre den tverrinstitusjonelle avtale av 
25. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet 

for Den europeiske union og Kommisjonen for 
De europeiske fellesskap om interne undersø
kelser som foretas av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse (OLAF)14. Styret skal 
formalisere tiltredelsen og vedta de tiltak som 
er nødvendige for å bistå OLAF med de interne 
undersøkelsene. 

3.	 I alle beslutninger EIT treffer og i alle avtaler 
det inngår, skal det uttrykkelig stå at OLAF og 
Revisjonsretten kan foreta inspeksjoner på ste
det av dokumenter hos alle leverandører og 
underleverandører som har mottatt felles
skapsmidler, herunder hos de endelige støtte
mottakerne. 

4.	 Bestemmelsene i nr. 1, 2 og 3 får tilsvarende 
anvendelse på EIT-stiftelsen. 

Artikkel 23 

Vedtekter 

EITs vedtekter, som er beskrevet i vedlegget, ved
tas. 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at 
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og 
kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta
ter. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. mars 2008. 

For Europaparlamentet For Rådet 

H.-G. PÖTTERING	 J. LENARÈIÈ 

President	 Formann 

Vedlegg 

Vedtekter for Det europeiske institutt for innova
sjon og teknologi 

Artikkel 1 

Styrets sammensetning 

1.	 Styret skal bestå av både utnevnte medlemmer, 
som skaper balanse mellom de som har erfa
ring fra næringslivet, høyere utdanning og fors
kning (heretter kalt utnevnte medlemmer), og 
medlemmer som er valgt av eller blant persona-
le som jobber innenfor høyere utdanning, fors

13	 14EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.	 EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15. 
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kning og innovasjon, eller som har tekniske el
ler administrative oppgaver, og studenter og 
doktorander, ved Det europeiske institutt for 
innovasjon og teknologi (EIT) og kunnskaps
og innovasjonsnettverkene (KI-nettverkene) 
(heretter kalt representative medlemmer). 

I en overgangsperiode skal det første styret 
bestå av bare utnevnte medlemmer inntil det 
kan avholdes valg av representative medlem
mer etter at det første KI-nettverket er oppret
tet. 

2.	 Det skal være 18 utnevnte medlemmer. De skal 
ha en mandatperiode på seks år, som ikke kan 
forlenges. De skal utnevnes av Kommisjonen 
etter en framgangsmåte med innsynsmulighet. 
Kommisjonen skal underrette Europaparla
mentet og Rådet om utvelgingen og den ende
lige utnevnelsen av disse styremedlemmene. 

De utnevnte medlemmene av det første sty-
ret skal utnevnes på grunnlag av en liste over 
mulige kandidater foreslått av en adhocinnstil
lingskomité, som skal bestå av fire uavhengige 
sakkyndige på høyt nivå som er utnevnt av 
Kommisjonen. Deretter skal de utnevnte med
lemmene utnevnes på grunnlag av en liste over 
mulige kandidater som styret har foreslått. 

3.	 Kommisjonen skal ta hensyn til balansen mel
lom erfaring fra høyere utdanning, forskning, 
innovasjon og næringsliv samt til kjønnsforde
ling og en vurdering av miljøene for høyere  
utdanning, forskning og innovasjon i hele EU. 

4.	 En tredel av de utnevnte medlemmene skal 
erstattes hvert annet år. Et utnevnt medlem 
som har vært medlem i mindre enn fire år, skal 
kunne utnevnes på nytt, idet den samlede man
datperioden på høyst seks år ikke skal overskri
des. 

I en overgangsperiode skal 12 utnevnte med
lemmer av det første styret velges ved loddtrek
ning for en mandatperiode på fire år. Etter disse 
innledende fire årene skal seks av de 12 nyut
nevnte medlemmene velges ved loddtrekning 
for en mandatperiode på fire år. Styrelederen 
skal ikke omfattes av denne overgangsproses
sen. 

5.	 Det skal være fire representative medlemmer. 
De skal ha en mandatperiode på tre år, som kan 
forlenges én gang. Deres mandatperiode skal 
opphøre hvis de forlater EIT eller et KI-nett
verk. De skal for resten av mandatperioden 
erstattes gjennom den samme valgprosessen. 

6.	 Vilkårene og reglene for valg og erstatning av 
de representative medlemmene skal godkjen
nes av styret på grunnlag av et forslag fra direk
tøren, før det første KI-nettverket innleder sin 

virksomhet. Denne ordningen skal sikre at 
mangfoldet er tilstrekkelig representert, og 
skal ta hensyn til EITs og KI-nettverkenes 
utvikling. 

7.	 Dersom et medlem av styret ikke kan fullføre 
sin mandatperiode, skal en erstatter utnevnes 
eller velges til å fullføre mandatperioden, etter 
den samme framgangsmåten som gjaldt for 
vedkommende som ikke kunne fullføre den 
aktuelle mandatperioden. 

Artikkel 2 

Styrets ansvar 

1.	 Styremedlemmene skal ivareta EITs interesser 
ved å fremme instituttets mål og oppgaver, iden
titet og sammenheng på en selvstendig måte. 

2. Styret skal særlig 
a) fastsette EITs strategi, slik den framgår av 

det strategiske innovasjonsprogrammet 
(SIP), det løpende, treårige arbeidspro
grammet, budsjettet, årsregnskapet og års
balansen samt instituttets årlige virksom
hetsrapport på grunnlag av et forslag fra 
direktøren, 

b) angi de prioriterte områdene der det skal 
opprettes KI-nettverk, 

c) bidra til utarbeidingen av SIP, 
d) utarbeide detaljerte spesifikasjoner og vil

kår for EITs drift innenfor rammen av SIP, 
herunder kriterier og framgangsmåter for 
finansiering, overvåking og vurdering av KI
nettverkenes virksomhet, 

e) velge ut og utpeke et partnerskap som et KI
nettverk, eller eventuelt tilbakekalle utpe
kingen, 

f) sikre løpende vurdering av KI-nettverkenes 
virksomhet, 

g) vedta sin egen forretningsorden, herunder 
framgangsmåten for utvelging av KI-nett
verk, styringskomiteens forretningsorden 
samt EITs særskilte finansreglement, 

h) med Kommisjonens samtykke fastsette pas
sende honorarer for medlemmene av styret 
og styringskomiteen, der referansegrunnla
get for disse honorarene skal være lignende 
honorarer i medlemsstatene, 

i) vedta en framgangsmåte for utvelging av 
styringskomiteen og direktøren, 

j) utnevne og eventuelt avsette direktøren, 
samt utøve disiplinærmyndighet overfor 
ham/henne, 

k) utnevne regnskapsføreren,	 medlemmene 
av styringskomiteen og medlemmene av 
internrevisjonsfunksjonen, 
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l)	 om nødvendig opprette rådgivende grup
per, eventuelt for et fastsatt tidsrom, 

m) fremme EIT på verdensplan, for å gjøre det 
mer attraktivt og til et organ i verdensklasse 
som representerer fremragende fagkunn
skap innenfor høyere utdanning, forskning 
og innovasjon, 

n) vedta atferdsregler for interessekonflikter, 
o) fastsette prinsipper og retningslinjer for for

valtningen av immaterialretten, 
p) opprette en internrevisjonsfunksjon i sam

svar med kommisjonsforordning (EF, Eura
tom) nr. 2343/2002, 

q) ha myndighet til å opprette en stiftelse (her
etter kalt EIT-stiftelsen) med det særskilte 
mål å fremme og støtte EITs virksomhet, 

r) sikre komplementaritet og synergi mellom 
EITs virksomhet og andre fellesskapspro
grammer, 

s) treffe beslutning om EITs språkordning, 
der det tas hensyn til gjeldende prinsipper 
om flerspråklighet og de praktiske kravene 
for virksomheten. 

3.	 Styret kan delegere særskilte oppgaver til sty
ringskomiteen. 

4.	 Styret skal velge en styreleder blant de 
utnevnte medlemmene. Styrelederens mandat
periode skal være tre år, og kan forlenges én 
gang. 

Artikkel 3 

Styrets arbeid 

1.	 Med forbehold om nr. 2 skal styret treffe be
slutninger med simpelt flertall blant alle med
lemmene. 

Beslutningene nevnt i artikkel 2 nr. 2 
bokstav a), b), c), d), i) og s) samt nr. 4 skal 
imidlertid kreve et flertall på to tredeler av med
lemmene. 

2.	 De representative medlemmene kan ikke 
stemme om beslutningene i artikkel 2 nr. 2 
bokstav e), g), i), j), k), q) eller s). 

3.	 Styret skal ha ordinære møter minst tre ganger 
i året samt ekstraordinære møter når lederen 
innkaller til det, eller etter anmodning fra minst 
en tredel av medlemmene. 

Artikkel 4 

Styringskomiteen 

1.	 Styringskomiteen skal bestå av fem personer, 
herunder styrelederen, som også skal være le-
der for styringskomiteen. 

De fire medlemmene utover styrelederen 
skal velges av styret blant styrets utnevnte med
lemmer. 

2.	 Styringskomiteen skal ha regelmessige møter 
etter innkalling fra styrelederen eller etter 
anmodning fra direktøren. 

3.	 Styringskomiteen skal treffe beslutninger med 
simpelt flertall blant alle medlemmene. 

4. Styringskomiteen skal 
a) forberede styremøtene, 
b) føre tilsyn med gjennomføringen av SIP og 

det løpende, treårige arbeidsprogrammet, 
c) føre tilsyn med utvelgingen av KI-nettverk, 
d) treffe alle beslutninger den er blitt delegert 

av styret. 

Artikkel 5 

Direktøren 

1.	 Direktøren skal være en sakkyndig person som 
nyter stor anerkjennelse på de områdene EIT 
utøver virksomhet. Direktøren skal utnevnes 
av styret for en mandatperiode på fire år. Styret 
kan forelenge mandatperioden med fire år én 
gang når det anser at dette ivaretar EITs inter
esser på best måte. 

2.	 Direktøren skal ha ansvaret for den daglige for
valtningen av EIT og skal være EITs lovlige 
stedfortreder. Direktøren skal være ansvarlig 
overfor styret, og skal løpende rapportere om 
utviklingen i EITs virksomhet. 

3. Direktøren skal særlig 
a) støtte styret og styringskomiteen i deres 

arbeid og sørge for sekretariatet til møtene 
deres, 

b) utarbeide et utkast til SIP, det løpende, tre
årige arbeidsprogrammet samt årsrappor
ten og årsbalansen, som skal framlegges for 
styret via styringskomiteen, 

c) forvalte utvelgingen til KI-nettverk og sørge 
for at de ulike stadiene i utvelgingen gjen
nomføres på en åpen og objektiv måte, 

d) tilrettelegge og lede EITs virksomhet, 
e) sikre gjennomføringen av effektive fram

gangsmåter for overvåking og vurdering i 
forbindelse med EITs resultater, i samsvar 
med artikkel 16 i forordningen, 

f) være ansvarlig for administrative og økono
miske spørsmål, herunder gjennomførin
gen av EITs budsjett. I den forbindelse skal 
direktøren ta behørig hensyn til rådene fra 
internrevisjonsfunksjonen, 

g) ha ansvar for alle personalsaker, 
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h) framlegge utkastet til årsregnskap og årsba
lanse for internrevisjonsfunksjonen og der
etter for styret via styringskomiteen, 

i)	 sørge for at EITs forpliktelser i henhold til 
de kontrakter og avtaler det inngår, oppfyl
les, 

j)	 sørge for at styringskomiteen og styret får 
alle de opplysninger de trenger for å kunne 
utføre sine oppgaver. 

Artikkel 6 

Forberedelse til opprettelse av støtte
strukturen 

I en overgangsperiode skal Kommisjonen yte nød
vendig støtte til opprettelsen av EITs struktur. 
Fram til de første utnevnte medlemmene av styret 
er utnevnt, skal en tjenestemann utnevnt av Kom
misjonen være EITs lovlige stedfortreder og ha 
ansvaret for personalsaker samt administrative og 
økonomiske spørsmål, herunder gjennomføringen 
av EITs budsjett. Deretter skal styret etter en åpen 
framgangsmåte utpeke en person som skal utføre 
disse oppgavene, eller forlenge mandatperioden til 
tjenestemannen som Kommisjonen har utnevnt, 
inntil direktøren innleder sitt arbeid etter at han 
eller hun er utnevnt av styret i samsvar med 
artikkel 5. Styret skal umiddelbart iverksette utvel
gingen av EITs direktør. 

Artikkel 7 

EITs personale 

1.	 EITs personale skal bestå av personale som er 
ansatt på tidsbegrensede kontrakter direkte av 
EIT. Ansettelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i De europeiske fellesskap får anvendelse på di
rektøren og EITs personale. 

2.	 Sakkyndige kan midlertidig overflyttes til EIT 
fra deltakende stater eller andre arbeidsgivere. 

Styret skal vedta bestemmelser slik at over
flyttede sakkyndige fra deltakende stater eller 
andre arbeidsgivere kan jobbe for EIT, og skal 
fastsette deres rettigheter og ansvar. 

3.	 EIT skal med hensyn til sitt personale utøve 
den myndighet som er tildelt myndigheten som 
har fullmakt til å inngå ansettelsesavtaler. 

4.	 En ansatt kan pålegges å erstatte, helt eller del-
vis, den skade som EIT er påført som følge av 
alvorlig tjenestefeil av ham eller henne i løpet 
av eller i forbindelse med utøvelsen av hans 
eller hennes oppgaver. 

Artikkel 8 

Prinsipper for vurdering og overvåking av 
KI-nettverkene 

EIT skal tilrettelegge forløpende overvåking og 
regelmessig, uavhengig vurdering av de enkelte 
KI-nettverkenes resultater. Denne vurderingen 
skal bygge på god forvaltningspraksis og resultat
rettede parametrer og unngå overflødige formali
teter. 

Artikkel 9 

Varighet, fortsettelse og avvikling av et 
KI-nettverk 

1.	 Med forbehold om resultatene av den regel
messige vurderingen og særtrekkene ved en
kelte områder skal et KI-nettverk normalt ha en 
tidsramme på sju til femten år. 

2.	 Styret kan beslutte å forlenge et KI-nettverks 
virksomhet utover det opprinnelig fastsatte 
tidsrommet, dersom dette er den mest hen
siktsmessige måten å oppnå EITs mål på. 

3.	 Dersom vurderingen av et KI-nettverk viser 
utilstrekkelige resultater, skal styret treffe de 
tiltak som er nødvendige, herunder reduksjon, 
endring eller bortfall av økonomisk støtte eller 
oppsigelse av avtalen. 

Artikkel 10 

Avvikling av EIT 

Dersom EIT avvikles, skal Kommisjonen overvåke 
avviklingen i samsvar med gjeldende lovgivning. 
Avtalene med KI-nettverkene og rettsakten om 
opprettelsen av EIT-stiftelsen skal inneholde 
egnede bestemmelser om en slik situasjon. 










