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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. toteaa, että lainsäädäntöehdotuksessa 
esitetty rahoituskehys on 
lainsäädäntövallan käyttäjälle vain 
ohjeellinen eikä sitä voida vahvistaa 
ennen kuin on päästy sopimukseen 
ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; toistaa, että 
seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen tarvitaan riittävästi 
lisävaroja unionin nykyisten poliittisten 
prioriteettien ja Lissabonin sopimuksesta 
johtuvien uusien tehtävien täyttämiseen 
sekä ennakoimattomiin tapahtumiin 
reagointiin; huomauttaa, että vaikka 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan 
vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin 
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sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin 
sitoumukset täytetään ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatetta 
noudatetaan; kehottaa neuvostoa – jos se 
on eri mieltä tästä lähestymistavasta –
ilmoittamaan selvästi, mitkä poliittiset 
ensisijaiset tavoitteet tai hankkeet 
voitaisiin sivuuttaa kokonaan huolimatta 
siitä, että ne todistetusti tuottavat 
eurooppalaista lisäarvoa;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. toistaa lisäksi kantansa, jonka 
mukaan seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä talousarviovarat 
pitäisi keskittää voimakkaammin aloille, 
jotka edistävät talouskasvua ja 
kilpailukykyä, kuten tutkimukseen ja 
innovointiin, eurooppalaisen lisäarvon ja 
huippuosaamisen periaatteiden 
mukaisesti;

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -
strategiassa on asetettu keskeiseen asemaan 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti, jäljempänä 'EIT', joka
tukee useita lippulaivahankkeita.

(1) Älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -
strategiassa on asetettu keskeiseen asemaan 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti, jäljempänä 'EIT', joka
pyrkii tukemaan useita 
lippulaivahankkeita, erityisesti 
lippulaivahankkeita "Innovaatiounioni" 
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ja "Nuoret liikkeellä".

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) EIT kerää merkittävästi yksityisen 
alan rahoitusta toimintaansa ja vahvistaa 
siten EU:n innovointikapasiteettia.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Unionin EIT:lle myöntämän 
rahoituksen vaikutukset olisi 
maksimoitava siten, että asetetaan 
käyttöön, yhdistetään ja hyödynnetään 
julkisia ja yksityisiä rahoitusvaroja.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille osoittaman tuen 
laajuus ja selvennettävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet.

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille osoittaman tuen 
laajuus ja selvennettävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet.
EIT:n olisi lisättävä synergiaa 
rakennerahastojen kanssa ja 
täydennettävä niitä mahdollisimman 
tehokkaasti.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan 
liittyvien Euroopan unionin aloitteiden 
kanssa.

(12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan 
liittyvien Euroopan unionin aloitteiden 
kanssa. Nämä synergiavaikutukset eivät 
kuitenkaan saa vaarantaa tutkimuksen, 
innovaation ja koulutuksen 
huippuosaamisen periaatetta, jonka olisi 
säilyttävä EIT:n ohjenuorana.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Unionin ja jäsenvaltioiden varojen 
käyttö tutkimuksen, innovaation ja 
koulutuksen alalla olisi koordinoitava 
paremmin, jotta voidaan taata 
täydentävyys ja lisätä tehokkuutta ja 
näkyvyyttä sekä parantaa talousarvioiden 
synergioita.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Huippuosaamisen olisi oltava 
yleisesti ottaen EIT:n tärkein moottori sen 
edistäessä osallistumisen laajentamista 
huippuosaamisen lisäämiseksi 
Euroopassa, "huippuosaamisen 
portaikko" -käsite mukaan luettuna, millä 
kannustetaan huippuosaamissolujen 
vahvojen yksikköjen osallistumista.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä koskevan 
valintamenettelyn aloittamista.

(14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä koskevan 
valintamenettelyn aloittamista, mikä on 
erittäin tärkeää yksinkertaistamistoimien 
toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On tärkeää varmistaa EIT:n 
moitteeton varainhoito ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toimien toteuttaminen 
mahdollisimman tehokkaalla ja 
käyttäjäystävällisellä tavalla.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission olisi lisättävä osuuttaan 
EIT:n erityisten toimintanäkökohtien 
toteutuksen seurannassa.

(18) Komission olisi lisättävä osuuttaan 
EIT:n erityisten toimintanäkökohtien 
toteutuksen seurannassa. Komission olisi 
seurattava vuosittain ohjelman 
täytäntöönpanoa käyttäen keskeisiä 
indikaattoreita tulosten ja vaikutusten 
arviointiin. Näiden indikaattoreiden ja 
niiden perustasojen olisi muodostettava 
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vähimmäisperusta sen arvioinnille, missä 
määrin EIT:n tavoitteet on saavutettu.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) EIT:n toimilla olisi varmistettava 
unionin talousarviosta saatavan 
rahoituksen mahdollisimman suuri 
avoimuus, luotettavuus ja demokraattinen 
valvonta etenkin sen osalta, mikä on 
niiden odotettu ja toteutunut vaikutus 
unionin tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan 
kokousta, jossa voivat olla edustettuina 
kansalliset ja alueviranomaiset, 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen alan 
edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, 
klusteriorganisaatiot sekä muut 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista;"

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan 
kokousta, jossa voivat olla edustettuina 
kansalliset ja alueviranomaiset, 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen alan 
edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, 
klusteriorganisaatiot, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt sekä muut 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista;"
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan 
kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii 
saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja
integroimalla korkealuokkaisinta
korkeakoulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa. EIT:n yleiset 
tavoitteet, erityistavoitteet sekä 
tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 
määritellään Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa.".

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan 
kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii 
saavuttamaan tavoitteensa edistämällä 
integroimalla huipputason
korkeakoulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa. EIT:n yleiset 
tavoitteet, erityistavoitteet sekä 
tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 
määritellään Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa.".

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008 
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

EIT huolehtii keskeisten 
suoritusindikaattoreiden perusteella ja 
yhteistyössä komission kanssa siitä, että 
kunkin osaamis- ja innovointiyhteisön 
tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan 
jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin 
ulkoinen arviointi.

EIT huolehtii keskeisten 
suoritusindikaattoreiden perusteella ja 
yhteistyössä komission kanssa siitä, että 
kunkin osaamis- ja innovointiyhteisön 
tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan 
jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin 
ulkoinen arviointi. Nämä indikaattorit ja 
niiden perustasot muodostavat 
vähimmäisperustan sen arvioinnille, 
missä määrin EIT:n tavoitteet on 
saavutettu. Jotta voitaisiin parantaa 
EIT:n tuloksia, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnalla olisi 
oltava mitattavissa oleva vaikutus 
kestävien innovatiivisten uusyritysten ja 
spin-off-yritysten perustamiseen, eritoten 
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siten, että tuetaan EIT:n tutkintojen ja 
harjoittelujaksojen suorittaneiden 
verkottumista ja yritystoimintaa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat 
rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat 
3 182,230 miljoonaa euroa. Budjettivallan 
käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat 
rahoituskehyksen rajoissa. EIT:n 
rahoitusosuus osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille maksetaan näiden 
rahoituspuitteiden mukaisesti."

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat 
rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta [...] tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
[17] kohdan mukaisesti enintään
3 182,230 miljoonaa euroa. Budjettivallan 
käyttäjä pitää tätä määrää ensisijaisena 
ohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä. Budjettivallan 
käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen
rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun 
asetuksen säännöksiä ja 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta […] tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
määräyksiä rajoittamatta. EIT:n 
rahoitusosuus osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille maksetaan näiden 
rahoituspuitteiden mukaisesti."
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