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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustettiin vuonna 2008 parlamentin ja 
neuvoston asetuksella. Instituutin tarkoituksena on edistää kestävää talouskasvua ja 
kilpailukykyä. Kyseinen tavoite saavutetaan tehostamalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
innovaatiokapasiteettia. EIT pyrkiikin edistämään korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja 
innovoinnin osaamiskolmiota pääasiassa osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä avulla.

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta 
sisältää monia muutosehdotuksia.

Muutoksilla pyritään ratkaisemaan ongelmia, jotka nostettiin esiin EIT:n roolia ja toimintaa 
käsitelleessä kuulemisessa, ja ottamaan huomioon myös ehdotettu EIT:n uusi strateginen 
innovaatio-ohjelma vuosiksi 2014–2020.

Valmistelija tukee täysin komission aikeita antaa EIT:lle selkeä rooli Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanossa. EIT:n tulisi keskittyä tiede-, tutkimus- ja yritysyhteisöjen 
välisen synergian syventämiseen ja houkutella vaikutuspiiriinsä laaja joukko sidosryhmiä.

Valmistelija kuitenkin uskoo, että EIT:n roolista ja olemassaolosta pitää tiedottaa paremmin.

EIT:n tulisi omalta osaltaan rohkaista osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kuuluvia korkea-
asteen oppilaitoksia jakamaan parhaita toimintamallejaan, jotka liittyvät kaikkiin tulevina 
vuosina todennäköisesti esiin nouseviin yhteisiin asioihin. Tällaisia asioita voivat olla muun 
muassa tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen, yhteinen loppututkintojen ja 
tutkintotodistusten hyväksymisprosessi sekä opetuskäytännöt.

Ehdotus lisätä uusia ammatillisia täydennyskoulutuskursseja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
koulutustoimiin pitäisi tässä vaiheessa rajata jatko-opintojen alaan.

Valmistelija tukee myös suunnitelmia mukauttaa EIT:n hallintoa ja hallintorakenteita sekä 
selventää niiden tehtäviä.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale



PE489.609v03-00 4/11 AD\912344FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(4) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
hallinnointia koskevat säännöt määritellään 
osallistumissäännöissä.

(4) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
hallinnointia koskevat säännöt määritellään 
osallistumissäännöissä. EIT:llä olisi 
kuitenkin oltava innovoiva rooli sellaisten 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
hallinnointivälineiden kehittämisessä, 
jotka edistävät avoimuutta ja tietojen 
vaihtoa, jotta sekä julkiset että yksityiset 
toimijat (etenkin pienet ja keskisuuret 
yritykset eli pk-yritykset) voisivat 
osallistua tutkimukseen ja hyödyntää 
keksintöjä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EIT:n olisi kannustettava 
jäsenvaltioita tunnustamaan sen 
laatuleiman saaneet tutkinnot.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) EIT:n olisi edistettävä monitieteistä 
innovointia ja muun muassa kehitettävä 
muuhun kuin tekniikkaan perustuvia 
ratkaisuja, organisaatiopohjaisia 
toimintamalleja, uusia 
liiketoimintamalleja, avointa tutkimusta 
ja muita yhteistoimintamalleja.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi 
yksinkertaistettava. EIT:n 
hallintoneuvoston toimintaa olisi 
mukautettava ja hallintoneuvoston ja
johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä.

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi 
yksinkertaistettava, ja kokoonpanon olisi 
ilmennettävä osaamiskolmion kolmea 
osa-aluetta. EIT:n hallintoneuvoston 
toimintaa olisi mukautettava ja 
hallintoneuvoston, johtajan ja 
toimeenpanokomitean asemaa ja tehtäviä 
selvennettävä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla 
ammatillista täydennyskoulutusta.

(10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla 
ammatillista täydennyskoulutusta jatko-
opiskelijoille.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Komission ja EIT:n välillä on tarpeen 
tehdä yhteistyötä kysymyksissä, jotka 
koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
seurannan ja arvioinnin järjestämistä, jotta 
toimittaisiin EU:n tason yleiseen seuranta-
ja arviointijärjestelmään nähden 
johdonmukaisesti.

(11) Komission ja EIT:n välillä on tarpeen 
tehdä yhteistyötä kysymyksissä, jotka 
koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
seurannan ja arvioinnin järjestämistä, jotta 
toimittaisiin EU:n tason yleiseen seuranta-
ja arviointijärjestelmään nähden 
johdonmukaisesti. Erityisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja EIT:n seurannan 
periaatteita olisi selvennettävä.
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Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

"korkea-asteen oppilaitoksella" tarkoitetaan 
"Yhteinen Erasmus" -ohjelman 
perustamista koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen (EY) 
N:o XXX/20XX 2 artiklassa tarkoitettua 
oppilaitosta;

"korkea-asteen oppilaitoksella" tarkoitetaan 
"Yhteinen Erasmus" -ohjelman 
perustamista koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o XXX/20XX 2 artiklassa tarkoitettua 
oppilaitosta;

Tarkistus 8

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 
avointa foorumia, jossa voivat olla 
edustettuina kansalliset ja 
alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-
asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan 
edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt,
klusteriorganisaatiot sekä muut 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista;"

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
3 artikla – 1 kohta
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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 tehtävänä on edistää Euroopan 
kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
innovaatiokapasiteettia. Tavoite 
saavutetaan luomalla synergiaa, 
yhteistyötä ja yhteyksiä 
korkealuokkaisimpien korkeakoulutus-, 
tutkimus- ja innovaatiotoimintojen välille.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Komissio [...] nimittää 
osaamiskolmion kolmea osa-aluetta 
edustavia tarkkailijoita osallistumaan 
hallintoneuvoston kokouksiin."

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

"j) kutsuu vähintään kerran vuodessa 
koolle sidosryhmäfoorumin, jossa 
tiedotetaan EIT:n toiminnasta, 
kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista 
sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, 
tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja 
-tavoitteiden kannalta. Sidosryhmillä on 
tilaisuus esittää näkökantansa."

"j) kutsuu vähintään kerran vuodessa 
koolle sidosryhmäfoorumin, jossa 
tiedotetaan EIT:n toiminnasta, 
kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista 
sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, 
tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja 
-tavoitteiden kannalta. Kaikilla
sidosryhmillä on tilaisuus esittää 



PE489.609v03-00 8/11 AD\912344FI.doc

FI

näkökantansa."

Tarkistus 12Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

"1 a. EIT aloittaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnan ja 
nimeämisen strategisessa innovaatio-
ohjelmassa määritettyjen prioriteettialojen 
ja määräaikojen mukaisesti."

"1 a. EIT aloittaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnan ja nimeää 
laatuperustein niin monta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä kuin on taloudellisesti 
mahdollista, edellyttäen että ne täyttävät 
valintaa ja hyväksymistä koskevat 
vähimmäisperusteet."

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohdan g alakohta 
seuraavasti:
"(g) valmius vuorovaikutukseen muiden 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
ulkopuolisten järjestöjen ja verkostojen 
kanssa hyvien toimintamallien ja 
huippuosaamisen jakamiseksi, myös 
huonommin suoriutuvien alueiden 
kanssa."

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamisen vähimmäisehtona on, että 
siihen osallistuu vähintään kolme 
kumppaniorganisaatiota vähintään 
kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien 
näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava 
toisistaan riippumattomia 
osallistumissääntöjen 7 artiklan 
mukaisesti."

"3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamisen vähimmäisehtona on, että 
siihen osallistuu vähintään kolme 
kumppaniorganisaatiota vähintään 
kolmesta eri jäsenvaltiosta. Jos jokin 
kumppaniorganisaatioista on 
eurooppalainen alueellisen yhteistyön 
yhtymä (EAYY), EIT antaa 
erityissäännökset, joissa otetaan 
huomioon EAYY:n kansainvälinen 
luonne. Kaikkien näiden 
kumppaniorganisaatioiden on oltava 
toisistaan riippumattomia 
osallistumissääntöjen 7 artiklan 
mukaisesti."

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"(b a) levittämään parhaita 
toimintamalleja, jotka liittyvät yhteisiin 
asioihin, kuten tutkintojen 
vastavuoroiseen tunnustamiseen ja 
tehokkaisiin opetuskäytäntöihin."

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
15 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuosikertomuksen kunkin vuoden (b) vuosikertomuksen, joka julkaistaan
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30 päivään kesäkuuta mennessä. 
Kertomuksessa selostetaan EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen 
kalenterivuoden aikana toteuttamat toimet 
ja arvioidaan tuloksia suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä 
riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n 
yleistä toimintaa."

kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta 
mennessä. Kertomuksessa selostetaan 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
edellisen kalenterivuoden aikana 
toteuttamat toimet ja arvioidaan tuloksia 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, 
indikaattoreihin ja aikatauluun, 
toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä sekä 
resurssien käyttöä ja EIT:n yleistä 
toimintaa. EIT:n johtaja esittelee 
vuosikertomuksen vuosittain asiasta 
vastaaville Euroopan parlamentin 
valiokunnille."
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