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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1292/2013 

av 11. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 294/2008 om opprettelse av Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 173 nr. 3, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst tildeler Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi (EIT), som bidrar til en rekke 

flaggskipsinitiativer, en framtredende rolle. 

2)  EIT bør i perioden fra 2014 til 2020 bidra til 

oppfyllelsen av målene for «Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon», opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1291/2013(3) («Horisont 2020»), ved å integrere 

kunnskapstrekanten som utgjøres av høyere utdanning, 

forskning og innovasjon. 

3)  For å sikre sammenhengende rettslige rammer for 

deltakerne i Horisont 2020 bør europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1290/2013(4) («regler for 

deltaking») få anvendelse på EIT. 

4)  Reglene for forvaltning av immaterialrettigheter er 

fastsatt i reglene for deltaking. 

5)  Reglene for assosiering av tredjestater er fastsatt i 

Horisont 2020. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 174, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014,  

s. 68. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 122. 

(2) Europaparlamentets holdning av 21. november 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av  

11. desember 201 3 om opprettelse av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) (se s. 104 i 

denne EUT). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1290/2013 av  

11. desember 2013 om fastsettelse av regler for deltaking og 

spredning i «Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og 

innovasjon» (2014-2020) (se s. 81 i denne EUT). 

6)  EIT bør fremme entreprenørskap i forbindelse med sin 

virksomhet innenfor høyere utdanning, forskning og 

innovasjon. Det bør særlig fremme fremragende 

entreprenørutdanning og støtte opprettelsen av nye 

foretak og knoppskytingsforetak. 

7)  EIT bør samarbeide direkte med nasjonale og regionale 

representanter og andre berørte parter fra hele innova-

sjonskjeden, noe som vil gi fordeler for alle parter. For å 

gjøre en slik dialog og utveksling mer systematisk bør 

det opprettes et EIT-forum for berørte parter, der alle 

berørte parter kan drøfte horisontale temaer. EIT bør 

også gjennomføre informasjons- og kommunika-

sjonsvirksomhet med relevante berørte parter som 

målgruppe. 

8)  EIT bør fremme en hensiktsmessig balansert deltaking 

fra de ulike aktørene fra kunnskapstrekanten, som deltar 

i kunnskaps- og innovasjonsfellesskap («KI-nettverk»). 

Det bør videre fremme stor deltaking fra privat sektor, 

særlig av svært små, små og mellomstore bedrifter 

(«SMB-er»). 

9)  Omfanget av EITs bidrag til KI-nettverkene bør 

defineres, og KI-nettverkenes finansieringskilder bør 

angis nærmere. 

10)  Sammensetningen av EITs organer bør forenkles. EITs 

styrefunksjon bør effektiviseres, og styrets og 

direktørens roller og oppgaver bør angis nærmere. 

11)  Nye KI-nettverk bør opprettes og deres prioriterte 

områder samt organisering av og tidsplan for utvel-

gingen bør fastsettes på grunnlag av vilkårene som er 

definert i det strategiske innovasjonsprogrammet, ved 

anvendelse av en åpen, gjennomsiktig og kon-

kurransepreget framgangsmåte. 

12)  KI-nettverkene bør utvide sin utdanningsvirksomhet for 

å forbedre ferdighetsgrunnlaget i hele Unionen ved å 

tilby faglige og andre hensiktsmessige opplæringskurs. 

13)  Det er nødvendig for Kommisjonen og EIT å 

samarbeide om å organisere overvåkingen og evalue-

ringen av KI-nettverkene for å sikre sammenheng med 

det allmenne overvåkings- og evalueringssystemet på 

Unionsplan. Det bør særlig foreligge klare prinsipper for 

overvåkingen av KI-nettverkene og EIT.  
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14)  KI-nettverkene bør arbeide for å skape synergi med de 

relevante initiativene på unionsplan, nasjonalt plan og 

regionalt plan. 

15)  For å sikre en bredere deltaking i KI-nettverkene fra 

organisasjoner fra ulike medlemsstater bør partner-

organisasjonene være etablert i minst tre ulike medlems-

stater. 

16)  EIT og KI-nettverkene bør utvikle oppsøkende 

virksomhet og formidle beste praksis, herunder gjennom 

det regionale innovasjonssystemet. 

17)  Kriteriene og framgangsmåtene for finansiering, 

overvåking og evaluering av KI-nettverkenes 

virksomhet bør vedtas av EIT før prosessen med 

utvelgelse av KI-nettverk innledes. 

18)  EITs treårige arbeidsprogram bør ta hensyn til 

Kommisjonens uttalelse om EITs særlige mål, som 

definert i Horisont 2020, samt programmets komple-

mentaritet med Unionens strategier og instrumenter. 

19)  Ettersom EIT er en del av Horisont 2020, vil det være 

omfattet av integreringen av utgiftene knyttet til 

klimaendringene, som definert i Horisont 2020. 

20)  Evalueringen av EIT bør gi et rettidig bidrag til 

evalueringen av Horisont 2020 i 2017 og 2023. 

21)  Kommisjonen bør styrke sin rolle i forbindelse med 

overvåkingen av enkelte sider av EITs virksomhet. 

22)  Denne forordning fastsetter for hele varigheten av 

Horisont 2020 en finansieringsramme som skal utgjøre 

det viktigste referansebeløpet i henhold til nr. 17 i den 

tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

budsjettdisiplin, om samarbeid på budsjettområdet og 

om forsvarlig økonomisk forvaltning(1), for 

Europaparlamentet og Rådet under den årlige 

budsjettbehandlingen. Det finansielle bidraget til EIT 

bør komme fra Horisont 2020. 

23)  Til tross for det som var forventet i utgangspunktet, vil 

EIT-stiftelsen ikke motta et direkte bidrag over 

Unionens budsjett, og det bør derfor ikke omfattes av 

Unionens framgangsmåte for meddelelse av ansvars-

frihet. 

24)  Av klarhetshensyn bør vedlegget til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 294/2008(2) erstattes med et 

nytt vedlegg. 

25)  Forordning (EF) nr. 294/2008 bør derfor endres — 

  

(1) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 294/2008 av  

11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 294/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  "innovasjon" den prosessen og de prosess-

resultatene som fører til at nye ideer utvikles som 

reaksjon på samfunnsmessige eller økonomiske 

behov og krav og skaper nye produkter, tjenester 

eller forretnings- og organisasjonsmodeller som 

på en vellykket måte innføres på et eksisterende 

marked eller kan skape nye markeder, og som gir 

verdi for samfunnet,». 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  "kunnskaps- og innovasjonsnettverk" (KI-

nettverk) et autonomt partnerskap mellom 

institusjoner for høyere utdanning, forsknings-

organisasjoner, foretak og andre berørte parter i 

innovasjonsprosessen, i form av et strategisk 

nettverk, uavhengig av dettes konkrete rettslige 

form, på grunnlag av felles innovasjonsplan-

legging på mellomlang til lang sikt for å takle 

EITs utfordringer og bidra til å nå målene fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1291/2013(*) ("Horisont 2020"), 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om 

opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogram-

met for forskning og innovasjon (2014-2020) og 

om oppheving av beslutning 1982/2006/EF  

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).», 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  "samlokaliseringssenter" et geografisk område 

der de viktigste partnerne i kunnskapstrekanten 

er plassert og lett kan samvirke med hverandre, 

og som utgjør kontaktorganet for KI-nettver-

kenes virksomhet på dette området,». 

d)  Nr. 4 oppheves. 

e)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  "partnerorganisasjon" en organisasjon som deltar 

i et KI-nettverk, og som særlig kan omfatte 

institusjoner for høyere utdanning, forsknings-

organisasjoner, offentlige eller private foretak, 

finansielle institusjoner, regionale og lokale 

myndigheter, stiftelser og ideelle organisa-

sjoner,».  
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f)  Nr. 9 skal lyde: 

«9.  "strategisk innovasjonsprogram" (SIP) et 

politikkdokument som redegjør for EITs 

prioriterte områder og langsiktige strategi for 

framtidige initiativer, herunder en oversikt over 

planlagt virksomhet innenfor høyere utdanning, 

forskning og innovasjon i en periode på sju år,». 

g)  Nytt nr. 9a skal lyde: 

«9a.  "regionalt innovasjonssystem" (RIS) et system 

med oppsøkende virksomhet, som har til formål 

å etablere partnerskap mellom institusjoner for 

høyere utdanning, forskningsorganisasjoner, 

foretak og andre berørte parter for å fremme 

innovasjon i hele Unionen,». 

h)  Nytt nr. 10 og 11 skal lyde: 

«10.  "forum for berørte parter" en plattform som er 

åpen for representanter for nasjonale, regionale 

og lokale myndigheter, organiserte interesse-

grupper og enkeltaktører fra næringslivet, 

høyere utdanning, forskning, sammen-

slutninger, sivilsamfunnet og klyngeorgani-

sasjoner samt andre berørte parter i kunnskaps-

trekanten, 

11.  "virksomhet som gir KI-nettverkene merverdi" 

virksomhet som utøves av partnerorgani-

sasjoner, eller eventuelt av KI-nettverk som er 

rettssubjekter, og som bidrar til integrering av 

kunnskapstrekanten, dvs. høyere utdanning, 

forskning og innovasjon, herunder virksomhet 

knyttet til opprettelse, administrasjon og 

samordning av KI-nettverkene, og til EITs 

overordnede mål.» 

2)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Oppgave og mål 

EITs oppgave er å bidra til bærekraftig økonomisk vekst 

og konkurranseevne i Europa ved å styrke medlems-

statenes og Unionens innovasjonskapasitet med sikte på å 

håndtere de store utfordringene som det europeiske 

samfunnet står overfor. EIT skal gjøre dette ved å fremme 

synergi og samarbeid mellom samt integrering av høyere 

utdanning, forskning og innovasjon av høyeste standard, 

herunder ved å fremme entreprenørskap. 

De allmenne og særlige målene samt resultatindikatorene 

for EIT for perioden fra 2014 til 2020 er fastsatt i Horisont 

2020.» 

3)  I artikkel 4 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  et styre som består av medlemmer på høyt plan 

som har lang erfaring fra høyere utdanning, 

forskning, innovasjon og næringsliv. Styret skal 

ha ansvar for å styre EITs virksomhet, for 

utvelging, utpeking og evaluering av KI-

nettverkene samt for alle andre strategiske 

beslutninger. Det skal bistås av en styrings-

komité,». 

b)  Bokstav b) oppheves. 

c)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  en direktør som utnevnes av styret og som skal 

være ansvarlig overfor styret for den admini-

strative og finansielle forvaltningen av EIT og 

være EITs juridiske representant,». 

4)  I artikkel 5 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  i samsvar med SIP fastsette sine hovedpriori-

teringer og sin hovedvirksomhet,». 

b)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  velge ut og utpeke KI-nettverk innenfor de 

prioriterte områdene i samsvar med artikkel 7, og 

fastsette deres rettigheter og forpliktelser i en 

avtale, gi dem støtte av egnet omfang, anvende 

egnede kvalitetskontrolltiltak, kontinuerlig 

overvåke og regelmessig evaluere deres 

virksomhet, sikre en egnet samordning mellom 

dem og lette kommunikasjon og tematisk 

samarbeid mellom KI-nettverkene,». 

c)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  fremme spredning av beste praksis for integrering 

av kunnskapstrekanten, herunder blant KI-

nettverk, med sikte på å utvikle en felles kultur 

for innovasjons- og kunnskapsoverføring og opp-

muntre til deltaking i oppsøkende virksomhet, 

herunder i RIS,». 

d)  Bokstav h) skal lyde: 

«h)  fremme tverrfaglige tilnærminger til innovasjon, 

herunder integrering av teknologiske, sosiale og 

ikke-teknologiske løsninger, organisatoriske 

tilnærminger og nye forretningsmodeller,».  
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e)  Ny bokstav i)-k) skal lyde: 

«i)  sikre komplementaritet og synergi mellom EITs 

virksomhet og andre unionsprogrammer, når det 

er hensiktsmessig, 

j)  fremme KI-nettverkene som partnere for frem-

ragende innovasjon både i og utenfor Unionen, 

k)  opprette et forum for berørte parter for å 

informere om EITs virksomhet samt om dets 

erfaringer, beste praksis og bidrag til Unionens 

strategier og mål for innovasjon, forskning og 

utdanning, og for å gi berørte parter mulighet til å 

uttrykke sine synspunkter. Forumet for berørte 

parter skal innkalles til møte minst én gang per år. 

Medlemsstatenes representanter skal møtes i en 

særlig sammensetning i forumet for berørte parter 

for å sikre hensiktsmessig kommunikasjon og 

utveksling av opplysninger med EIT og for å få 

opplysninger om resultatene til, gi råd til og 

utveksle erfaringer med EIT og KI-nettverkene. 

Den særlige sammensetningen av medlems-

statenes representanter i forumet for berørte 

parter skal også sikre egnet synergi og komple-

mentaritet mellom EITs og KI-nettverkenes 

virksomhet og nasjonale programmer og 

initiativer, herunder den potensielle nasjonale 

samfinansieringen av KI-nettverkenes virk-

somhet.» 

5)  I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  banebrytende forskning på grunnlag av 

innovasjon på områder av stor økonomisk 

og samfunnsmessig betydning, som bygger 

på resultatene av europeisk og nasjonal 

forskning og har potensial til å styrke 

Europas konkurranseevne på internasjonalt 

plan og finne løsninger på de største utford-

ringene som det europeiske samfunnet står 

overfor,». 

ii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  utdanning og opplæring på master- og 

doktorgradsnivå samt yrkesrettede kurs på 

fagområder som vil kunne dekke Europas 

framtidige sosioøkonomiske behov, og som 

utvider Unionens talentgrunnlag og fremmer 

utviklingen av innovasjonsferdigheter, 

forbedrer ferdighetene innenfor ledelse og 

entreprenørskap samt mobiliteten for forskere 

og studenter, og fremmer kunnskapsdeling, 

mentorordninger og nettverksbygging 

mellom mottakere av EIT-merkede grader og 

kurs,». 

iii)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  oppsøkende virksomhet og spredning av 

beste praksis på området innovasjon, med 

vekt på utvikling av samarbeidet mellom 

høyere utdanning, forskningssektoren og 

næringslivet, herunder tjeneste- og finans-

sektoren,». 

iv)  Ny bokstav e) skal lyde: 

«e)  tiltak med sikte på å skape synergi og 

komplementaritet mellom EITs virksomhet 

og eksisterende unionsprogrammer og 

nasjonale og regionale programmer, når det 

er hensiktsmessig.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  KI-nettverkene skal ha stor allmenn frihet til å 

utforme sin interne organisasjon og sammensetning 

samt den nøyaktige dagsordenen og arbeidsmetodene. 

KI-nettverkene skal særlig 

a)  opprette styringsordninger som avspeiler 

kunnskapstrekanten av høyere utdanning, 

forskning og innovasjon, 

b)  ha som mål å være åpne for nye medlemmer som 

tilfører partnerskapet merverdi, 

c)  fungere på en åpen og gjennomsiktig måte i 

samsvar med vedtektene, 

d)  fastsette forretningsplaner med mål og nøkkel-

indikatorer for resultat, 

e)  utarbeide strategier for økonomisk bærekraft.» 

6)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Et partnerskap skal velges ut og utpekes av EIT til 

å være et KI-nettverk på grunnlag av en kon-

kurransepreget, åpen og gjennomsiktig fram-

gangsmåte. EIT skal vedta og offentliggjøre nærmere 

kriterier for utvelgingen av KI-nettverkene, på 

grunnlag av prinsippene om fremragende kvalitet og 

innovasjonsrelevans. Eksterne og uavhengige 

sakkyndige skal delta i utvelgingen.» 

b)  Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a.  EIT skal innlede utvelgingen og utpekingen av 

KI-nettverkene i samsvar med de prioriterte områdene 

og tidsplanen som er fastsatt i SIP.»  
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c)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  I samsvar med prinsippene i nr. 1 skal kriteriene 

for utvelgingen av et KI-nettverk omfatte blant annet: 

a)  nåværende og potensiell innovasjonskapasitet 

innenfor partnerskapet, herunder entreprenørskap, 

og kvaliteten på høyere utdanning, forskning og 

innovasjon, 

b)  partnerskapets evne til å nå målene i SIP og 

dermed bidra til oppnåelsen av det allmenne målet 

for og prioriteringene i Horisont 2020, 

c)  den tverrfaglige tilnærmingen til innovasjon, 

herunder integreringen av teknologiske, sosiale og 

ikke-teknologiske løsninger, 

d)  partnerskapets evne til å sikre bærekraftig og 

langsiktig selvfinansiering, herunder et vesentlig 

og økende bidrag fra privat sektor, industri- og 

tjenestesektoren, 

e)  en hensiktsmessig balansert deltaking i partner-

skapet fra organisasjoner som utøver virksomhet 

innenfor kunnskapstrekanten av høyere utdanning, 

forskning og innovasjon, 

f)  dokumentasjon for en plan for forvaltningen av de 

immaterialrettighetene som er hensiktsmessig for 

den berørte sektor, herunder for hvordan det er tatt 

hensyn til bidragene fra de ulike partner-

organisasjonene, 

g)  tiltak for å støtte deltaking fra og samarbeid med 

privat sektor, herunder finanssektoren og særlig 

SMB-er, samt etablering av nye foretak, knopp-

skytingsforetak og SMB-er, med sikte på kom-

mersiell utnytting av resultatene av KI-

nettverkenes virksomhet, 

h)  vilje til å treffe konkrete tiltak med sikte på 

samspill og samarbeid med offentlig sektor og 

tertiærsektorer, når det er hensiktsmessig, 

i)  vilje til å samarbeide med andre organisasjoner og 

nettverk utenfor KI-nettverket med sikte på å 

utveksle beste praksis og kvalitet, 

j)  vilje til å utarbeide konkrete forslag for å oppnå 

synergi med unionens initiativer og andre 

relevante initiativer.». 

d)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Opprettelsen av et KI-nettverk forutsetter at 

minst tre partnerorganisasjoner som er etablert i minst 

tre medlemsstater, deltar. Alle partnerorganisasjonene 

må være innbyrdes uavhengige, i samsvar med 

artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1290/2013(*). 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1290/2013 av 11. desember 2013 om fastsettelse av 

regler for deltaking og spredning i «Horisont 2020 – 

rammeprogrammet for forskning og innovasjon» 

(2014-2020) og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 1906/2006 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 81).» 

e)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  I tillegg til vilkåret fastsatt i nr. 3 skal minst to 

tredeler av partnerorganisasjonene som deltar i et KI-

nettverk, være etablert i medlemsstatene. Hvert KI-

nettverk skal omfatte minst én institusjon for høyere 

utdanning og ett privat foretak.». 

f)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5.  Før framgangsmåten for utvelging av KI-

fellesskap innledes, skal EIT vedta og offentliggjøre 

kriteriene og framgangsmåtene for finansiering, over-

våking og evaluering av KI-nettverkenes virksomhet. 

Den særlige sammensetningen av medlemsstatenes 

representanter i forumet for berørte parter skal umid-

delbart underrettes om dem.» 

7)  Ny artikkel 7a og 7b skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Prinsipper for evaluering og overvåking av KI-

nettverk 

EIT skal i samarbeid med Kommisjonen og på grunnlag 

av nøkkelindikatorer for resultat, som er fastsatt i blant 

annet forordning (EU) nr. 1291/2013 og i SIP, organisere 

kontinuerlig overvåking og periodiske uavhengige 

evalueringer av hvert KI-nettverks resultater og 

virkninger. Resultatene av overvåkingen og evalueringene 

skal meddeles Europaparlamentet og Rådet, og skal 

offentliggjøres. 

Artikkel 7b 

Varighet, videreføring og avvikling av et KI-nettverk 

1.  Med forbehold for resultatene av den kontinuerlige 

overvåkingen og de periodiske evalueringene og 
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særtrekkene for enkelte områder skal et KI-nettverk 

normalt ha en tidsramme på sju til femten år. 

2.  EIT kan inngå en rammepartnerskapsavtale med et 

KI-nettverk for et innledende tidsrom på sju år. 

3.  Styret kan beslutte å forlenge rammepartner-

skapsavtalen med et KI-nettverk utover det opprinnelig 

fastsatte tidsrommet, innenfor finansieringsrammen som 

er omhandlet i artikkel 19, dersom dette er den mest 

hensiktsmessige måten å nå EITs mål på. 

4.  Dersom evalueringen av et KI-nettverk viser 

utilstrekkelige resultater, skal styret treffe egnede tiltak, 

herunder redusere, endre eller tilbaketrekke økonomisk 

støtte eller si opp avtalen.» 

8) I artikkel 8 nr. 2 skal nytt punkt aa) lyde: 

«aa)  å spre beste praksis om horisontale spørsmål,». 

9)  Artikkel 10 oppheves. 

10) Artikkel 13 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  EIT skal offentliggjøre sin forretningsorden, sitt 

særskilte finansreglement omhandlet i artikkel 21 nr. 1 og 

de nærmere kriteriene for utvelgingen av KI-nettverk 

nevnt i artikkel 7, før den første forslagsinnbydelsen 

knyttet til utvelgingen av KI-nettverkene.» 

11)  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  KI-nettverkene skal finansieres særlig gjennom 

følgende kilder: 

a)  bidrag fra partnerorganisasjoner som utgjør en 

betydelig finansieringskilde, 

b)  frivillige bidrag fra medlemsstater, tredjestater 

eller deres offentlige myndigheter, 

c)  bidrag fra internasjonale organer eller insti-

tusjoner, 

d)  inntekt fra KI-nettverkenes egne eiendeler og egen 

virksomhet, og royalties fra immaterialrettigheter, 

e)  innskutt kapital, herunder innskutt kapital som 

forvaltes av EIT-stiftelsen, 

f)  testamentariske gaver, donasjoner og bidrag fra 

enkeltpersoner, institusjoner, stiftelser eller andre 

nasjonale organer, 

g)  bidraget fra EIT, 

h)  finansielle instrumenter, herunder finansielle 

instrumenter finansiert over Unionens alminnelige 

budsjett. 

Bidrag kan omfatte bidrag i naturalier.». 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Bidraget fra EIT til KI-nettverkene kan dekke opp 

til 100 % av de samlede berettigede kostnadene for 

virksomhet som gir KI-nettverkene merverdi.» 

c)  Nytt nr. 6 og 7 skal lyde: 

 «6.  EITs bidrag skal i gjennomsnitt ikke overstige  

25 % av den samlede støtten til et KI-nettverk. 

 7.  EIT skal opprette en konkurransepreget 

evalueringsordning med sikte på tildeling av en egnet 

andel av sitt finansielle bidrag til KI-nettverkene. 

Ordningen skal omfatte en vurdering av KI-

nettverkenes forretningsplaner og resultat, målt 

gjennom kontinuerlig overvåking.» 

12) Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Programplanlegging og rapportering 

1.  EIT skal vedta et kontinuerlig treårig arbeidsprogram 

som bygger på SIP, når dette er vedtatt, og som omfatter 

en redegjørelse for EITs og KI-nettverkenes viktigste 

prioriteringer og planlagte initiativer, herunder et overslag 

over finansieringsbehov og -kilder. Det skal også 

inneholde relevante indikatorer for overvåking av KI-

nettverkenes og EITs virksomhet på grunnlag av en 

resultatrettet tilnærming. EIT skal framlegge det 

foreløpige, kontinuerlig treårige arbeidsprogrammet for 

Kommisjonen senest 31. desember det året som avsluttes 

to år før det berørte treårige arbeidsprogrammet trer i kraft 

(år N - 2). 

Senest tre måneder etter framleggingen av arbeids-

programmet skal Kommisjonen avgi en uttalelse om EITs 

særlige mål, som definert i Horisont 2020, samt om 

komplementaritet mellom programmet og Unionens 

strategier og instrumenter. EIT skal ta behørig hensyn til 

Kommisjonens uttalelse og begrunne sin holdning dersom 

det er uenig. EIT skal oversende det endelige arbeids-

programmet til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen, 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionutvalget til orientering. Direktøren skal på anmod-

ning framlegge det endelige arbeidsprogrammet for 

Europaparlamentets ansvarlige komité. 

2.  EIT skal vedta en årsrapport senest 30. juni hvert år. 

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av EITs og KI-

nettverkenes virksomhet i løpet av det foregående 

kalenderåret og en vurdering av resultatene med hensyn til 

de fastsatte målene, indikatorene og fristene, risikoen 

knyttet til den utøvde virksomheten, ressursbruken og 

EITs alminnelige virkemåte. EIT skal oversende 

årsrapporten til Europaparlamentet og Rådet og underrette 

dem minst én gang i året om EITs virksomhet, dets bidrag 

til Horisont 2020 og til Unionens innovasjons-, 

forsknings- og utdanningsstrategier og -mål.»  
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13) I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal ordet «fem» erstattes med ordet «tre». 

b)  Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a.  Kommisjonen kan foreta ytterligere evalueringer 

av strategisk viktige områder eller temaer, med hjelp 

fra uavhengige sakkyndige, for å vurdere EITs 

framskritt i retning av de fastsatte målene, identifisere 

faktorene som bidrar til gjennomføringen av 

virksomheten, og identifisere beste praksis. I den 

forbindelse skal Kommisjonen ta fullt ut hensyn til 

den administrative virkningen for EIT og KI-

nettverkene.» 

14) I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  SIP skal fastsette EITs prioriterte områder og 

langsiktige strategi, og programmet skal inneholde en 

vurdering av den sosioøkonomiske virkningen samt 

evnen til å skape størst mulig merverdi knyttet til 

innovasjon. Det skal i SIP tas hensyn til resultatene av 

overvåkingen og evalueringen av EIT, som omhandlet 

i artikkel 16.» 

b)  Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a.  SIP skal omfatte en analyse av potensiell og 

hensiktsmessig synergi og komplementaritet mellom 

EITs virksomhet og andre unionsinitiativer,  

-instrumenter og -programmer.» 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Europaparlamentet og Rådet skal etter forslag fra 

Kommisjonen vedta SIP i samsvar med artikkel 173 

nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte.» 

15) Artikkel 19 skal lyde: 

«Artikkel 19 

Budsjettforpliktelser 

1.  Den finansielle rammen fra Horisont 2020 for 

gjennomføringen av denne forordning for tidsrommet fra 

1. januar 2014 til 31. desember 2020 fastsettes til 2 711,4 

millioner euro i løpende priser. 

2.  Dette beløpet skal utgjøre det viktigste referanse-

grunnlaget for Europaparlamentet og Rådet under den 

årlige budsjettbehandlingen, i henhold til nr. 17 i den 

tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjett-

disiplin, om samarbeid på budsjettområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning(*). 

3.  De årlige bevilgningene skal godkjennes av 

Europaparlamentet og Rådet innenfor den finansielle 

rammens grenser. Det finansielle bidraget fra EIT til KI-

nettverkene skal komme fra denne finansieringsrammen. 

 ____________  

(*) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1.» 

16) I artikkel 20 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Styret skal vedta utkastet til overslaget samt et 

utkast til stillingsoversikt samt det foreløpige, 

kontinuerlige treårige arbeidsprogrammet, som det 

skal framlegge for Kommisjonen senest 31. desember 

i år N - 2.» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen 

innta de overslagene den anser som nødvendige for 

tilskuddene som skal ytes over det alminnelige 

budsjettet, i det foreløpige forslaget til Unionens 

alminnelige budsjett.» 

17) I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 1a og 1b skal lyde: 

«1a.  Det finansielle bidraget til EIT skal gjennom-

føres i samsvar med forordning (EU) nr. 1290/2013 og 

med forordning (EU) nr. 1291/2013.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Etter en rekommandasjon fra Rådet skal 

Europaparlamentet før 15. mai i år N + 2 meddele 

direktøren ansvarsfrihet for gjennomføringen av EITs 

budsjett for år N.» 

18) Artikkel 22 nr. 4 oppheves. 

19) Ny artikkel 22a skal lyde: 

«Artikkel 22a 

Avvikling av EIT 

Dersom EIT avvikles, skal Kommisjonens 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.» 
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Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 294/2008 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedtekter for Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi 

AVSNITT 1 

STYRETS SAMMENSETNING 

1.  Styret skal bestå av både utnevnte og representative medlemmer. 

2.  Det skal være 12 utnevnte medlemmer, som utnevnes av Kommisjonen, og det skal skapes balanse mellom 

medlemmer som har erfaring fra næringslivet, høyere utdanning og forskning. De skal ha en mandatperiode på fire 

år, som ikke kan forlenges. 

Når det er nødvendig, skal styret oversende et forslag til Kommisjonen om utnevning av ett eller flere nye 

medlemmer. Kandidaten(e) skal velges på grunnlag av resultatet av en gjennomsiktig og åpen framgangsmåte som 

omfatter høring av berørte parter. 

Kommisjonen skal ta hensyn til balansen mellom erfaring fra høyere utdanning, forskning, innovasjon og 

næringsliv samt til kjønnsfordeling og geografisk fordeling og en vurdering av miljøene for høyere utdanning, 

forskning og innovasjon i hele Unionen. 

Kommisjonen skal utnevne medlemmet eller medlemmene og underrette Europaparlamentet og Rådet om 

utvelgingen og om den endelige utnevningen av disse styremedlemmene. 

Dersom et utnevnt medlem ikke er i stand til å fullføre sin mandatperiode, skal en erstatter utnevnes til å fullføre 

mandatperioden, etter den samme framgangsmåten som gjaldt for vedkommende som ikke kunne fullføre sin 

mandatperiode. En erstatter som har vært medlem i mindre enn to år, kan på styrets anmodning utnevnes på nytt av 

Kommisjonen for en ytterligere periode på fire år. 

I en overgangsperiode skal de styremedlemmene som opprinnelig er utnevnt for en periode på seks år, fullføre sine 

mandatperioder. I overgangsperioden skal det være 18 utnevnte medlemmer. Senest seks måneder etter at denne 

forordning har trådt i kraft skal styret med Kommisjonens godkjenning utnevne en tredel av de 12 medlemmene 

som er utnevnt i 2012, for en periode på to år, en tredel for en periode på fire år og en tredel for en periode på  

seks år. 

Med sikte på å opprettholde styrets integritet kan Kommisjonen i behørig begrunnede unntakstilfeller på eget 

initiativ avslutte et styremedlems mandat. 

3.  KI-nettverkene skal velge tre representative medlemmer fra sine partnerorganisasjoner. De skal velges for en 

periode på to år, som kan forlenges én gang. Mandatet skal opphøre dersom de forlater KI-nettverket. 

Vilkårene og framgangsmåtene for valg og erstatning av representative medlemmer skal vedtas av styret på 

grunnlag av et forslag fra direktøren. Denne ordningen skal sikre egnet representasjon av mangfoldet og ta hensyn 

til KI-nettverkenes utvikling. 

I en overgangsperiode skal representative medlemmer som opprinnelig er utnevnt for en periode på seks år, fullføre 

sine mandatperioder. I overgangsperioden skal det være fire representative medlemmer. 

4.  Styremedlemmene skal ivareta EITs interesser ved å fremme instituttets mål og oppgaver, identitet, autonomi og 

sammenheng, på en uavhengig og gjennomsiktig måte. 

AVSNITT 2 

STYRETS ANSVAR 

Styret skal ta nødvendige strategiske beslutninger, og særlig 

a)  vedta EITs utkast til et strategisk innovasjonsprogram (SIP), det kontinuerlige treårige arbeidsprogrammet, 

budsjettet, årsregnskapet og balanseregnskapet samt den årlige virksomhetsrapporten, på grunnlag av et forslag fra 

direktøren, 

b)  vedta kriterier og framgangsmåter for finansiering, overvåking og evaluering av KI-nettverkenes virksomhet, på 

grunnlag av et forslag fra direktøren, 

c)  vedta framgangsmåten for utvelging av KI-nettverk,  
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d)  velge ut og utpeke et partnerskap som et KI-nettverk, eller eventuelt oppheve utpekingen, 

e)  sikre kontinuerlig evaluering av KI-nettverkenes virksomhet, 

f)  vedta sin egen forretningsorden, herunder styringskomiteens forretningsorden samt EITs særskilte finans-

reglement, 

g)  med Kommisjonens samtykke fastsette egnede honorarer for medlemmene av styret og styringskomiteen; 

referansegrunnlaget for disse honorarene skal være lignende honorarer i medlemsstatene, 

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

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

j)  utnevne regnskapsføreren og medlemmene av styringskomiteen, 

k)  vedta atferdsregler for interessekonflikter, 

l)  opprette rådgivende grupper når det er hensiktsmessig, eventuelt for et bestemt tidsrom, 

m)  opprette en internrevisjonsfunksjon i samsvar med kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002(1), 

n)  ha myndighet til å opprette en stiftelse som har som særlig mål å fremme og støtte EITs virksomhet, 

o)  treffe beslutning om EITs språkordning, idet det tas hensyn til gjeldende prinsipper om flerspråklighet og de 

praktiske kravene virksomheten stiller, 

p)  fremme EIT på verdensplan for å gjøre det mer attraktivt og til et organ i verdensklasse som representerer 

fremragende høyere utdanning, forskning og innovasjon. 

AVSNITT 3 

STYRETS ARBEID 

1.  Styret skal velge en styreleder blant de utnevnte medlemmene. Styrelederens mandatperiode skal være to år, og kan 

forlenges én gang. 

2.  Med forbehold for nr. 3 skal styret treffe beslutninger med simpelt flertall blant alle stemmeberettigede 

medlemmer. 

Beslutninger i henhold til avsnitt 2 bokstav a), b), c), i) og o) samt nr. 1 i dette avsnitt skal imidlertid kreve et 

flertall på to tredeler av de stemmeberettigede medlemmene. 

3.  De representative medlemmene kan ikke stemme om beslutninger i henhold til avsnitt 2 bokstav b), c), d), e), f), g), 

i), j), k), o) og p). 

4.  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. 

5.  Styret skal bistås av styringskomiteen. Styringskomiteen skal bestå av tre utnevnte medlemmer og styrelederen, 

som også skal være styringskomiteens leder. De tre medlemmene unntatt styrelederen skal velges av styret blant 

styrets utnevnte medlemmer. Styret kan delegere særlige oppgaver til styringskomiteen. 

AVSNITT 4 

DIREKTØREN 

1.  Direktøren skal være en sakkyndig person som nyter stor anerkjennelse på områdene der EIT utøver virksomhet. 

Direktøren skal utnevnes av styret for en mandatperiode på fire år. Styret kan forlenge mandatperioden med fire år 

én gang når det anser at dette best ivaretar EITs interesser. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av 23. desember 2002 om det finansielle rammereglement for organene nevnt 

i artikkel 185 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske 

fellesskaps alminnelige budsjett (EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72). 
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2.  Direktøren skal ha ansvar for drift og daglig forvaltning av EIT, og skal være EITs juridiske representant. 

Direktøren skal stå ansvarlig overfor styret, og skal løpende rapportere om utviklingen i EITs virksomhet. 

3.  Direktøren skal særlig: 

a)  organisere og lede EITs virksomhet, 

b)  støtte styret og styringskomiteen i arbeidet og sørge for sekretariatet til møtene deres, samt sørge for at 

styringskomiteen og styret får alle de opplysninger de trenger for å kunne utføre sine oppgaver, 

c)  utarbeide et utkast til SIP, et foreløpig, løpende treårig arbeidsprogram samt utkastet til årsrapporten og til 

årsregnskapet, som skal framlegges for styret, 

d)  forberede og forvalte utvelgingen til KI-nettverk og sørge for at de ulike fasene i utvelgingen gjennomføres på 

en åpen og objektiv måte, 

e)  forberede, forhandle og inngå avtaler med KI-nettverk, 

f)  organisere forumet for berørte parter, herunder den særlige sammensetningen av medlemsstatenes 

representanter, 

g)  sikre gjennomføringen av effektive framgangsmåter for overvåking og evaluering i forbindelse med EITs 

resultater, i samsvar med artikkel 16 i denne forordning, 

h)  være ansvarlig for administrative og økonomiske spørsmål, herunder gjennomføringen av EITs budsjett, idet 

det tas behørig hensyn til råd fra internrevisjonsfunksjonen, 

i)  ha ansvar for alle personalsaker, 

j)  framlegge utkastet til årsregnskap og balanseregnskap for internrevisjonsfunksjonen og deretter for styret 

gjennom styringskomiteen, 

k)  sørge for at EITs forpliktelser i henhold til kontrakter og avtaler det inngår, blir oppfylt, 

l)  sikre effektiv kommunikasjon med Unionens institusjoner, 

m)  opptre i EITs interesse ved å fremme instituttets mål og oppgaver og sikre dets identitet, autonomi og 

sammenheng på en uavhengig og gjennomsiktig måte. 

AVSNITT 5 

EITs PERSONALE 

1.  EITs personale skal bestå av personale som er ansatt på tidsbegrensede kontrakter direkte av EIT. 

Ansettelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den europeiske union får anvendelse på direktøren og EITs personale. 

2.  Sakkyndige kan midlertidig overflyttes til EIT i et begrenset tidsrom. Styret skal vedta bestemmelser slik at 

overflyttede sakkyndige kan jobbe for EIT, og skal fastsette deres rettigheter og ansvar. 

3.  Overfor personalet skal EIT utøve samme myndighet som er tildelt den myndigheten som har fullmakt til å inngå 

ansettelsesavtaler. 

4.  En ansatt kan pålegges helt eller delvis å erstatte skade som EIT lider som følge av alvorlig forsømmelse under eller 

i forbindelse med utøvelsen av hans eller hennes oppgaver. 

 ____________  


