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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta 
innovaatio-ohjelmasta on poliittinen asiakirja, jossa hahmotellaan EIT:n painopistealat 
vuosiksi 2014–2020.

Valmistelija on tyytyväinen ehdotukseen ja kannattaa sitoutumista korkea-asteen 
koulutuslaitosten vahvaan osallistumiseen EIT:n kehittämiseen.

Valmistelija korostaa seuraavaa:

 Maisterinkoulutusohjelman täytäntöönpanon yhden vuoden aikataulu kolmessa 
aktiivisessa osaamis- ja innovaatioyhteisössä on liian lyhyt ajanjakso asianmukaisen 
arvioinnin toteuttamiseen ja jättää näin ollen liian vähän sijaa objektiiviselle tarkastelulle.

 Strategisessa innovaatio-ohjelmassa vaikuttaa siltä, että kolmen perustavaa laatua olevan 
näkökohdan, osaamisen, tutkimuksen ja innovoinnin, ohella korkea-asteen koulutus on 
jäänyt jokseenkin jälkeen. Kuitenkin usein mainitussa osaamiskolmiossa se 
todennäköisesti on kolmion kanta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä rohkaistaan tämän 
vuoksi varmistamaan, että niiden maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmia rahoitetaan 
asianmukaisesti.

 Strategisessa innovaatio-ohjelmassa yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden 
osuutta ei painoteta niiden todellisen lisäarvon mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
niiden nykyistä ja tulevaa asemaa tutkimuksessa ja koulutuksessa painotetaan 
asianmukaisesti ja että niiden osuus monitieteellisiin käsitteisiin perustuvien 
innovatiivisten tutkimusalojen luomisessa tunnustetaan.

Valmistelija haluaa varmistaa, että:

1. Korkeakouluille tiedotetaan enemmän EIT:n olemassaolosta ja tehtävästä, jotta yhä
useammat niistä voisivat hakea osallisiksi osaamis- ja innovaatioyhteisöihin.

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jatkokoulutusohjelmat houkuttelevat enemmän 
huippuopiskelijoita. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti tehdään opiskelijoille 
näkyvämmäksi. EIT:n olisi toimittava tärkeimpänä reservinä lahjakkaille nuorille, jotka 
auttavat varmistamaan Euroopan tulevan älykkään, kestävän ja osallistavan talouskasvun. 
Tämän vuoksi on käynnistettävä tiedotuskampanjoita, joissa hyödynnetään kaikkia 
viestinnän keinoja ja tasoja, sen varmistamiseksi että niin korkeakoulut kuin opiskelijatkin 
saavat riittävästi tietoa EIT:stä sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä.

3. Luodaan takeet päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi (75 prosenttia rahoituksesta 
peräisin yksityisestä, julkisesta ja alueellisesta rahoituksesta, myös muista unionin 
ohjelmista ja koheesiopolitiikasta). On vältettävä rahoituksen vähentämistä muista 
koulutukseen liittyvistä ohjelmista.

4. On varmistettava EIT:n ja muiden koulutus- ja tutkimusohjelmien välinen täydentävyys.
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5. EIT:n nimellä myönnettyjen tutkintojen ja tutkintotodistusten pätevyys on taattava. EIT:n 
nimen olisi oltava merkki korkeasta laadusta, ja tämän vuoksi kaikkiin EIT:n tutkintoihin 
on sovellettava korkeita laatukriteerejä (toisin sanoen noudatettava Bolognan prosessia ja 
yrittäjyyttä sekä sallittava korkeakoulujen ja teollisuuden välinen voimakas liikkuvuus) 
eurooppalaisten korkeakoulujen ja EIT:n maailmanlaajuisen maineen suojelemiseksi.

6. Edistetään parhaiden käytäntöjen levittämistä EIT:n kautta valtioihin, jotka eivät vielä 
kuulu osaamis- ja innovaatioyhteisöihin.

7. Jäsenvaltioilla, jotka eivät vielä kuulu osaamis- ja innovaatioyhteisöihin, on yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua niihin, soveltaen aina huippuosaamisen perustetta sekä 
toissijaisuusperiaatetta.

8. EIT:n hallintoneuvostoa avustaa akateemisten asiantuntijoiden komitea, jonka tehtävänä 
on valvoa ohjelmien sisältöä, niiden laatukriteerejä sekä niiden sosiaalisia ja kulttuurisia 
näkökohtia.

9. Komission vuosien 2014 ja 2018 valintakierroksille ehdottamia kahta uutta aihealuetta –
jotka valitettavasti osoittavat yksipuolista tulevaisuuden käsitystä tutkimuksesta ja 
innovoinnista – olisi tarkasteltava uudelleen.

10. Osaamis- ja innovaatioyhteisöissä sosiaalinen näkökulma on erittäin tärkeä kriteeri, joka 
on yhä näkyvämpi yhteiskunnallisissa haasteissa. 

11. EIT määrittää tutkintojen ja tutkintotodistusten yhteiset hyväksyntämenettelyt Euroopan 
tasolla.

Valmistelijat päätelmät

1. Huipputason korkeakouluopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa yliopistollisia 
jatko-opintoja ja harjoittaa tutkimustyötä useammassa kuin yhdessä osaamis- ja 
innovaatioyhteisön korkeakoulussa. He hyötyvät näin korkeakoulujen, tutkimuskeskusten 
ja yritysten välisestä yhteistyöstä.

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöihin osallistuvia korkeakouluja rohkaistaan kehittämään 
opinto-ohjelmia, jotka osaamisen, tutkimuksen ja yrittäjyyden lisäksi tarjoavat 
korkealaatuista harjoittelua keinona saada aikaan innovaatioita.

3. Korkeakouluilla säilyy akateeminen vapaus osaamisen ja tutkimuksen osalta, ja ne 
suojelevat omia opetusohjelmiaan pyrkiessään etsimään synergiaa liike-elämän etujen 
kanssa.

4. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös humanististen tieteiden asemaan korkea-asteen 
koulutuksessa, sillä niillä on merkittävä vaikutus niin talouselämään kuin Euroopan 
kulttuuriperinnön edistämiseen. Tämän vuoksi humanistisia tieteitä ei pidä sivuuttaa 
valittaessa aihealueita tuleville osaamis- ja innovaatioyhteisöille.
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EIT tarjoaa ajatusmallin muutosta osaamiskolmiossa niin korkeakouluissa kuin 
teollisuudessa, johtajuudessa, opettajan ja elinikäisen oppijan kannalta, ja se voi olla 
merkittävä osatekijä edettäessä kohti korkeasti koulutetun eurooppalaisen työvoiman 
kehittämistä tulevaisuutta varten.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin 
nostaminen keskeiseen asemaan on 
helposti perusteltavissa. Globaali kilpailu 
kiristyy koko ajan ja väestökehitys asettaa 
EU:ssa omat haasteensa, ja siksi EU:n 
tuleva talouskasvu ja työllisyys 
määräytyvät entistä selvemmin sen 
mukaan, saavutetaanko 
innovaatiotoiminnassa tuotteita, palveluja 
ja liiketoimintamalleja koskevia 
läpimurtoja ja onnistutaanko EU:ssa 
tukemaan ja houkuttelemaan lahjakkaita 
ihmisiä ja varmistamaan heidän 
pysyvyytensä. Eri puolilla Eurooppaa 
saavutetuista yksittäisistä huipputuloksista 
huolimatta EU:n jäsenvaltiot ovat 
keskimäärin selviytyneet heikommin kuin 
maailman innovaatiojohtajat. Lisäksi 
kilpailu huippuosaajista kiristyy, ja EU:n
kilpakumppaneina ovat voimakkaasti 
kasvavien talouksien uudet 
huippuosaamiskeskukset.

Tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin 
nostaminen keskeiseen asemaan on 
helposti perusteltavissa. Globaalissa 
osaamistaloudessa kilpailu kiristyy koko 
ajan ja väestökehitys asettaa EU:ssa omat 
haasteensa, ja siksi EU:n tuleva 
talouskasvu ja työllisyys määräytyvät 
entistä selvemmin sen mukaan, 
saavutetaanko innovaatiotoiminnassa 
tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja 
koskevia läpimurtoja ja onnistutaanko 
EU:ssa tukemaan ja houkuttelemaan 
lahjakkaita ihmisiä ja varmistamaan heidän 
pysyvyytensä. Samalla EU:n kansalaisten 
tulisi voida paitsi hyötyä näistä 
innovaatioista myös osallistua niiden 
synnyttämiseen erityisesti uusien 
teknologioiden avulla. Eri puolilla 
Eurooppaa saavutetuista yksittäisistä 
huipputuloksista huolimatta jäsenvaltiot 
ovat keskimäärin selviytyneet heikommin 
kuin maailman innovaatiojohtajat. Lisäksi 
kilpailu huippuosaajista kiristyy, ja
unionin kilpakumppaneina ovat 
voimakkaasti kasvavien talouksien uudet 
huippuosaamiskeskukset.



PE489.612v02-00 6/33 AD\912360FI.doc

FI

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiojärjestelmiämme ja -mallejamme 
on näin ollen muutettava konkreettisesti.
Korkea-asteen koulutukseen, tutkimukseen 
ja innovaatioon liittyvää huippuosaamista 
kyllä esiintyy eri puolilla EU:ta, mutta liian 
usein se on pirstoutunutta. Euroopassa on 
löydettävä ratkaisut tämän strategisen 
yhteistyön puutteeseen maiden, toimialojen 
ja tieteenalojen välillä. Lisäksi Euroopassa 
on omaksuttava todellinen yrittäjähenkinen 
kulttuuri; se on olennaista, kun 
hyödynnetään tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan arvoa, perustetaan 
uusia yrityksiä ja saatetaan innovaatioita 
varsinaisesti markkinoille potentiaalisilla 
voimakkaan kasvun aloilla. Euroopassa on 
tuettava korkea-asteen oppilaitosten roolia 
innovaatiomoottoreina, sillä lahjakkaiden 
ihmisten on saatava oikeat taidot ja tiedot 
ja omaksuttava oikea asenne 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.

Innovaatiojärjestelmiämme ja -mallejamme 
on näin ollen muutettava konkreettisesti
omaksumalla uusia periaatteita ja 
käytäntöjä, jotka perustuvat avoimeen ja 
osallistavaan tutkimukseen, avoimuutta ja 
tiedonvaihtoa edistävien teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallintavälineiden 
käyttöönottoon sekä uusien 
rahoitusvälineiden kehittämiseen.
Jälkimmäisten tehtävänä on varmistaa, 
että tutkimustyö kohdistuu ensisijaisesti ja 
tehokkaasti suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Korkea-asteen koulutukseen, 
tutkimukseen ja innovaatioon liittyvää 
huippuosaamista kyllä esiintyy eri puolilla 
EU:ta, mutta liian usein se on 
pirstoutunutta. Euroopassa on löydettävä 
ratkaisut tämän strategisen yhteistyön 
puutteeseen maiden, toimialojen ja 
tieteenalojen välillä. Lisäksi Euroopassa on 
omaksuttava todellinen yrittäjähenkinen 
kulttuuri; se on olennaista, kun 
hyödynnetään tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan arvoa, perustetaan 
uusia yrityksiä ja saatetaan innovaatioita 
varsinaisesti markkinoille potentiaalisilla 
voimakkaan kasvun aloilla. Euroopassa on 
tuettava korkea-asteen oppilaitosten roolia 
innovaatiomoottoreina, sillä lahjakkaiden 
ihmisten on saatava oikeat taidot ja tiedot 
ja omaksuttava oikea asenne 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla 
EIT luo osaltaan ympäristöä, jossa 
innovoinnilla on paremmat mahdollisuudet 
menestyä ja johtaa suuriin edistysaskeliin 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
yritysten yhteistyötavassa. Tällaisen 
lähestymistavan ansiosta on helpompi 
vastata Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritettyihin entistä monitahoisempiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin 
kokonaisvaltaisesti, kun haasteita 
ratkaisemaan kokoontuu toimialaltaan, 
taustaltaan ja tieteenalaltaan erilaisia 
huippuosaajia, jotka muutoin eivät 
välttämättä kohtaisi.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla
EIT luo osaltaan ympäristöä, jossa 
innovoinnilla on paremmat mahdollisuudet 
menestyä ja johtaa suuriin edistysaskeliin 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
yritysten yhteistyötavassa. EIT edistää 
myös nuorten työllisyyttä. Tällaisen 
lähestymistavan ansiosta on helpompi 
vastata Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritettyihin entistä monitahoisempiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin 
kokonaisvaltaisesti, kun haasteita 
ratkaisemaan kokoontuu toimialaltaan, 
taustaltaan ja tieteenalaltaan erilaisia 
huippuosaajia, jotka muutoin eivät 
välttämättä kohtaisi.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.2 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

 EIT:n toimintamallin ansiosta voidaan 
parantaa koulutukseen ja tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan tehtävien 
investointien vaikutuksia ja testata uusia 
innovaatiohallinnon tapoja: EIT on 
liikkeelle paneva voima: se tuo lisäarvoa 
olemassa olevaan tutkimusperustaan 
vauhdittamalla teknologian ja 
tutkimustulosten käyttöönottoa ja 
hyödyntämistä. Innovaatiotoimet 
puolestaan poikivat lisää 
tutkimusinvestointeja ja kannustavat 
ottamaan yritysten tarpeet paremmin 
huomioon koulutuksessa. EIT voikin varsin 
joustavasti testata uusia innovaatiomalleja, 
minkä ansiosta on mahdollista todella 
eriyttää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
hallinto- ja rahoitusmallit ja mukauttaa 
toimintaa nopeasti, jotta uusiin tilaisuuksiin 

 EIT:n toimintamallin ansiosta voidaan 
parantaa koulutukseen ja tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan tehtävien 
investointien vaikutuksia ja testata uusia 
innovaatiohallinnon tapoja: EIT on 
liikkeelle paneva voima: se tuo lisäarvoa 
olemassa olevaan tutkimusperustaan 
vauhdittamalla teknologian ja 
tutkimustulosten käyttöönottoa ja 
hyödyntämistä. Innovaatiotoimet 
puolestaan poikivat lisää 
tutkimusinvestointeja ja kannustavat 
ottamaan yritysten tarpeet paremmin 
huomioon koulutuksessa. EIT voikin varsin 
joustavasti testata uusia innovaatiomalleja, 
minkä ansiosta on mahdollista todella 
eriyttää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
hallinto- ja rahoitusmallit ja mukauttaa 
toimintaa nopeasti, jotta uusiin tilaisuuksiin 
voidaan tarttua paremmin. EIT:llä on 
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voidaan tarttua paremmin. myös potentiaalia kehittää uusia 
rahoitusmalleja, kuten 
innovointipalkintoja, joiden avulla 
mahdollistetaan tutkimuksen 
rahoituksesta saatavien julkisten tuottojen 
maksimointi ja varmistetaan, että 
innovointi paitsi vastaa yhteiskunnan 
kiireellisimpiin tarpeisiin myös hyödyttää 
nopeasti EU:n kansalaisia.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi.  Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa EIT kuuluu
"yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaaminen" -tavoitteeseen, mutta 
tavoitteiden välisen saumattoman 
vuorovaikutuksen vuoksi EIT edistää myös
"teollisuuden johtoaseman ja kilpailukyvyn 
puitteiden luominen" -tavoitetta 
vauhdittamalla tulossuuntautunutta 
tutkimusta ja tukemalla nopeasti kasvavien 
innovatiivisten pk-yritysten perustamista.
EIT:llä on oma vaikutuksensa myös
"tieteellisen huippuosaamisen" luomiseen, 
sillä se edistää tieteenalojen, toimialojen ja 
maiden väliset rajat ylittävää liikkuvuutta 
ja juurruttaa yrittäjähenkeä ja 
riskinottokykyä innovatiiviseen 
tutkinnonjälkeiseen jatkokoulutukseen. EIT 
edistää tuolloin merkittävällä tavalla 
toimintapuitteita, joita EU:n 
tutkimustoiminnan innovaatiopotentiaalin 
käyttöön saaminen ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERAn) toteuttaminen 

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa EIT kuuluu
"yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaaminen" -tavoitteeseen, mutta 
tavoitteiden välisen saumattoman 
vuorovaikutuksen vuoksi EIT edistää myös
"teollisuuden johtoaseman ja kilpailukyvyn 
puitteiden luominen" -tavoitetta 
vauhdittamalla tulossuuntautunutta 
tutkimusta ja tukemalla nopeasti kasvavien 
innovatiivisten pk-yritysten perustamista.
EIT:llä on oma vaikutuksensa myös
"tieteellisen huippuosaamisen" luomiseen, 
sillä se edistää tieteenalojen, toimialojen ja 
maiden väliset rajat ylittävää liikkuvuutta 
ja juurruttaa yrittäjähenkeä ja 
riskinottokykyä innovatiiviseen 
tutkinnonjälkeiseen jatkokoulutukseen.
EIT:n pitäisi tukea rajat ylittävää ja 
alojen välistä tutkimus- ja 
innovaatioyhteistyötä ja liikkuvuutta 
tiede- ja tutkimuslaitosten ja yritysten 
välillä. EIT muodostaa yhteisen 
innovaatioiden ja tietämyksen vaihdon 
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edellyttävät. foorumin, mikä auttaa tukemaan alueita, 
jotka eivät välittömästi ole mukana 
osaamis- ja innovaatioyhteisöissä ja 
pidemmällä tähtäimellä saavuttamaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
prioriteetit. Olisi määritettävä erillinen 
prioriteetti EIT:n tarkan toiminta-alueen 
rajaamiseksi kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen yhteistyössä 
tutkimuksen ja innovaation alalla, 
edesauttaen yhteisön hyvien 
toimintatapojen leviämistä. EIT edistää 
tuolloin merkittävällä tavalla 
toimintapuitteita, joita EU:n 
tutkimustoiminnan innovaatiopotentiaalin 
käyttöön saaminen ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERAn) toteuttaminen 
edellyttävät.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT tuo täysimittaisen
koulutusnäkökulman EU:n tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkaan. Uudenlaisen 
yrittäjäkoulutuksen ansiosta se on tärkeä 
side tutkimuksen ja innovoinnin yleisten 
puitteiden ja koulutuspolitiikkojen ja -
ohjelmien välillä, ja se tuo pitkäjänteistä 
sitoutumista, jota tarvitaan, jotta korkea-
asteen koulutukseen saadaan kestäviä 
muutoksia. Etenkin uudet, tieteenalojen 
rajat ylittävät ja monitieteelliset EIT:n 
tutkinnot ovat osoitus siitä, että EIT on 
edelläkävijä innovointisuuntautuneen 
koulutuksen yhteisessä kehittämisessä; sen 
toiminnan heijastusvaikutukset ulottuvat 
laajalle, Euroopan 
korkeakoulujärjestelmien 
nykyaikaistamissuunnitelmaan, mikä 
puolestaan edistää eurooppalaista 
korkeakoulutusaluetta.

Lisäksi EIT tuo täysimittaisen
koulutuskomponentin EU:n tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkaan Horisontti 2020 -
puiteohjelman ainoana tekijänä, jossa 
korostetaan voimakkaasti koulutuksellisia 
näkökohtia, muun muassa asettamalla 
tutkimusjulkaisut avoimesti saataville.
EIT:n olisi tämän vuoksi varmistettava, 
että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmia 
rahoitetaan asianmukaisesti. Uudenlaisen 
yrittäjäkoulutuksen ansiosta se on tärkeä 
side tutkimuksen ja innovoinnin yleisten 
puitteiden ja koulutuspolitiikkojen ja -
ohjelmien välillä, ja se tuo pitkäjänteistä 
sitoutumista, jota tarvitaan, jotta voidaan 
tarjota uusia keinoja mukauttaa korkea-
asteen koulutusta yhteiskuntien uusiin 
vaatimuksiin. On kiinnitettävä erityistä 
huomiota yliopistojen ja muiden 
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korkeakoulutason oppilaitosten 
asianmukaiseen rahoitukseen. Se takaa 
yhtäläiset mahdollisuudet laitoksille, jotka 
vasta pyrkivät korkeimmalle 
eurooppalaiselle tasolle. Samalla tuetaan 
tutkimus- ja koulutuslaitoksia, jotka ovat 
jo huippuosaamiskeskuksia. Etenkin 
uudet, tieteenalojen rajat ylittävät ja 
monitieteelliset EIT:n tutkinnot ovat 
osoitus siitä, että EIT on edelläkävijä 
innovointisuuntautuneen koulutuksen 
yhteisessä kehittämisessä; sen toiminnan 
heijastusvaikutukset ulottuvat laajalle, 
Euroopan korkeakoulujärjestelmien 
nykyaikaistamissuunnitelmaan samalla 
kun tuetaan eurooppalaisen korkea-
asteen koulutuksen humanistista 
perinnettä, mikä puolestaan edistää 
eurooppalaista korkeakoulutusaluetta.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tarjoutuu tilaisuuksia toisiaan 
vahvistavaan vuorovaikutukseen unionin 
koheesiopolitiikan kanssa, kun otetaan 
huomioon innovoinnin paikallisten ja 
globaalien näkökohtien väliset yhteydet.
Yhteistoimintakeskittymät antavat 
mahdollisuudet rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja pystyvät hyödyntämään 
useita omien alueidensa 
rahoitusjärjestelmiä.
Yhteistoimintakeskittymät lisäävät 
merkittävällä tavalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kykyä luoda kaiken 
kaikkiaan yhteyksiä paikallistason ja 
globaalin tason välille: yhtenä keinona on 
tiivis yhteistyö alueviranomaisten kanssa, 
varsinkin niiden viranomaisten, jotka ovat 
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
älykkääseen erikoistumiseen tähtääviä 

Lisäksi tarjoutuu tilaisuuksia toisiaan 
vahvistavaan vuorovaikutukseen unionin 
koheesiopolitiikan kanssa, kun otetaan 
huomioon innovoinnin paikallisten ja 
globaalien näkökohtien väliset yhteydet.
Yhteistoimintakeskittymät antavat 
mahdollisuudet alueiden väliseen ja rajat 
ylittävään yhteistyöhön ja pystyvät 
hyödyntämään useita omien alueidensa 
rahoitusjärjestelmiä.
Yhteistoimintakeskittymät lisäävät 
merkittävällä tavalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kykyä luoda kaiken 
kaikkiaan yhteyksiä paikallistason ja 
globaalin tason välille: yhtenä keinona on 
tiivis yhteistyö alueviranomaisten kanssa, 
varsinkin niiden viranomaisten, jotka ovat 
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
älykkääseen erikoistumiseen tähtääviä 
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alueellisia innovointistrategioita. Lisäksi 
voitaisiin tiivistää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja paikallisten 
klusteriorganisaatioiden välisiä yhteyksiä, 
jotta pk-yritykset osallistuisivat enemmän 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimiin.
Synergiamahdollisuudet vaihtelevat 
osaamis- ja innovaatioyhteisön aihealueen 
mukaan, mutta useat EU:n tason aloitteet ja 
ohjelmat ovat omiaan luomaan 
yhteistyöhön ja koordinointiin perustuvia 
hyötyjä. EIT:n ja – niin nykyisten kuin 
tulevienkin – osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ydintehtävänä on 
tuoda lisäarvoa eurooppalaiseen 
huippuosaamiseen, ja siksi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi luonnollisesti 
hyödynnettävä synergiaa mahdollisimman 
paljon. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
tuovat lisäarvoa asiaankuuluvilla alueilla 
mahdollisesti oleviin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi yhteiset 
ohjelma-aloitteet, eurooppalaiset 
innovaatiokumppanuudet ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet.

alueellisia innovointistrategioita. Lisäksi 
voitaisiin tiivistää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja paikallisten 
klusteriorganisaatioiden välisiä yhteyksiä, 
jotta pk-yritykset osallistuisivat enemmän 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimiin.
Synergiamahdollisuudet vaihtelevat 
osaamis- ja innovaatioyhteisön aihealueen 
mukaan, mutta useat EU:n tason aloitteet ja 
ohjelmat ovat omiaan luomaan 
yhteistyöhön ja koordinointiin perustuvia 
hyötyjä. EIT:n ja – niin nykyisten kuin 
tulevienkin – osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ydintehtävänä on 
tuoda lisäarvoa eurooppalaiseen 
huippuosaamiseen, ja siksi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi luonnollisesti 
hyödynnettävä synergiaa mahdollisimman 
paljon. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
tuovat lisäarvoa asiaankuuluvilla alueilla 
mahdollisesti oleviin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi yhteiset 
ohjelma-aloitteet, eurooppalaiset 
innovaatiokumppanuudet ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet. On 
luotava takeet päällekkäisen rahoituksen 
välttämiseksi (75 prosenttia rahoituksesta 
on peräisin yksityisestä, julkisesta ja 
alueellisesta rahoituksesta, myös muista 
unionin ohjelmista ja 
koheesiopolitiikasta). Olisi vältettävä 
rahoituksen vähentämistä muista 
koulutukseen liittyvistä ohjelmista.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisten ohjelma-aloitteiden olisi oltava 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
yleiseurooppalaisen tutkimusperustan 
kulmakiviä, sillä ne ovat tärkeä keino 
vähentää tutkimustoiminnan 

Yhteisten ohjelma-aloitteiden olisi oltava 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
yleiseurooppalaisen tutkimusperustan 
kulmakiviä, sillä ne ovat tärkeä keino 
vähentää tutkimustoiminnan 
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pirstoutuneisuutta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt voivat puolestaan 
vauhdittaa ja edistää julkisen 
huippututkimuksen hyödyntämistä 
yhteisten ohjelma-aloitteiden puitteissa ja 
vähentää siten innovaatiotoiminnan 
pirstoutuneisuutta. Yhteiset teknologia-
aloitteet (JTI) ja hiljattain perustetut 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet ovat keinoja edistää laaja-
mittaista teollisuuslähtöistä tutkimusta ja 
keskeisten teknologioiden kehittämistä.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat 
myötävaikuttaa siihen, että saadaan aikaan 
näitä merkittäviä tutkimusinvestointeja, 
joiden avulla tuetaan teknologian siirtoa ja 
kaupallistamista ja kehitetään olemassa 
olevien yritysten keskuudessa uusia 
hankkeita yritystoiminnan osaajien avulla.
Osaamiskolmioon perustuvan 
lähestymistapansa ansiosta EIT täydentää 
Euroopan tutkimusneuvoston investointeja 
tieteen eturintamassa tehtävään 
maailmanluokan tutkimustoimintaan, sillä 
EIT:n toiminta kattaa koko 
innovaatioketjun ideoista sovelluksiin ja 
käyttöön. Lisäksi EIT tarjoaa uusia 
tilaisuuksia innovointiin ja 
yrittäjyyskokemuksiin Marie Curie -
tutkijoille ja Yhteinen Erasmus -ohjelman
opiskelijoille.

pirstoutuneisuutta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt voivat puolestaan 
vauhdittaa ja edistää julkisen 
huippututkimuksen hyödyntämistä 
yhteisten ohjelma-aloitteiden puitteissa ja 
vähentää siten innovaatiotoiminnan 
pirstoutuneisuutta. Yhteiset teknologia-
aloitteet (JTI) ja hiljattain perustetut 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet ovat keinoja edistää laaja-
mittaista teollisuuslähtöistä tutkimusta ja 
keskeisten teknologioiden kehittämistä.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat 
myötävaikuttaa siihen, että saadaan aikaan 
näitä merkittäviä tutkimusinvestointeja, 
joiden avulla tuetaan teknologian siirtoa ja 
kaupallistamista ja kehitetään olemassa 
olevien yritysten keskuudessa uusia 
hankkeita yritystoiminnan osaajien avulla.
Osaamiskolmioon perustuvan 
lähestymistapansa ansiosta EIT täydentää 
Euroopan tutkimusneuvoston investointeja 
tieteen eturintamassa tehtävään 
maailmanluokan tutkimustoimintaan, sillä 
EIT:n toiminta kattaa koko 
innovaatioketjun ideoista sovelluksiin ja 
käyttöön. Lisäksi EIT takaa 
eurooppalaisen tutkimusalueen kasvun, 
luoden uusia tilaisuuksia tutkijoille Maria 
Skłodowska-Curie -toimien puitteissa. 
EIT itse asiassa hyödyntää Euroopan 
henkistä pääomaa uusien taitojen 
saavuttamiseksi innovoinnissa ja 
yrittäjyyskokemuksissa Yhteinen Erasmus 
-ohjelman yhteydessä.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tähänastisten kokemustensa pohjalta EIT 
pyrkii vakiinnuttamaan ja kehittämään 
rooliaan "investoijana", joka edistää ja 

Tähänastisten kokemustensa pohjalta EIT 
pyrkii vakiinnuttamaan ja kehittämään 
rooliaan "investoijana", joka edistää ja 
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kokoaa yhteen nykyisiä tutkimuksen, 
yritystoiminnan ja korkea-asteen 
koulutuksen alan huippuosaamiskeskuksia 
Euroopassa ja tukee niiden pitkäjänteistä 
järjestelmällistä yhteistyötä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avulla.

kokoaa yhteen nykyisiä tutkimuksen, 
yritystoiminnan ja korkea-asteen 
koulutuksen alan huippuosaamiskeskuksia 
Euroopassa ja tukee niiden pitkäjänteistä 
järjestelmällistä yhteistyötä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avulla. Tämän vuoksi 
on käynnistettävä tiedotuskampanjoita, 
joissa hyödynnetään kaikkia 
asiaankuuluvia viestinnän keinoja ja 
lähestymistapoja sen varmistamiseksi, että 
sekä korkeakouluilla että opiskelijoilla on 
saatavilla riittävästi tietoa EIT:n sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toiminnasta ja ulottuvuudesta.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät 
pelkästään tukeudu 
kumppaniorganisaatioidensa olemassa 
olevaan erinomaiseen tutkimusperustaan, 
vaan ne ovat myös edelläkävijöitä EIT:n 
koulutustehtävän edistämisessä ja 
toteuttamisessa. Tavoitteena on kouluttaa 
osaavia ihmisiä, joilla on globaalissa 
osaamistaloudessa tarvittavat taidot, tiedot 
ja ajattelutavat. Tätä varten EIT muun 
muassa edistää aktiivisesti EIT:n tutkintoja
seuraamalla niiden laatua ja toteuttamisen 
yhdenmukaisuutta kaikissa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä. Tässä yhteydessä
käytetään paljon vertais- ja asiantuntija-
arviointeja ja käydään vuoropuhelua 
kansallisten ja laadunvarmistuselinten 
kanssa. Tällä tavoin edistetään EIT:n 
tutkintojen kansallista ja kansainvälistä 
tunnustamista ja lisätään niiden 
vetovoimaa maailmanlaajuisesti, ja samalla 
luodaan kansainvälisen tason 
yhteistyöfoorumi. Jatkossa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä kannustetaan 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät 
pelkästään tukeudu 
kumppaniorganisaatioidensa olemassa 
olevaan erinomaiseen tutkimusperustaan, 
vaan ne ovat myös edelläkävijöitä EIT:n 
koulutustehtävän edistämisessä ja 
toteuttamisessa. Tavoitteena on kouluttaa 
osaavia ihmisiä, joilla on globaalissa 
osaamistaloudessa tarvittavat taidot, tiedot 
ja ajattelutavat. Tätä varten EIT muun 
muassa edistää aktiivisesti EIT:n tutkintoja 
seuraamalla niiden laatua ja toteuttamisen 
yhdenmukaisuutta kaikissa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä. Tätä varten 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt soveltavat 
EIT:n tutkintoihin laatukriteerejä (toisin 
sanoen Bolognan prosessin 
noudattamista, yrittäjyyttä, 
korkeakoulujen ja teollisuuden välistä 
voimakasta liikkuvuutta), jotta pidetään 
yllä korkeita akateemisia standardeja ja 
varmistetaan viime kädessä 
eurooppalaisten korkeakoulujen maine ja 
arvostus. Lisäksi käytetään paljon vertais-
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laajentamaan koulutustoimiaan ja 
tarjoamaan enemmän erilaisia 
opiskelumuotoja siten, että 
tutkinnonjälkeisen jatkokoulutuksen lisäksi 
huomioon otettaisiin useita innovatiivisia 
ammatillisen kehittämisen toimia, kuten 
johtohenkilöiden koulutus, räätälöity 
koulutus ja kesäkurssit. Jotta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutustoimet 
tuottaisivat enemmän vaikutuksia ja 
saavuttaisivat suuremman kohdeyleisön, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat 
esimerkiksi kokeiluluontoisesti 
suunnitella opintokokonaisuuksia 
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille 
tai kouluopetukseen tarkoitettuja 
paketteja.

ja asiantuntija-arviointeja ja käydään 
vuoropuhelua kansallisten ja 
laadunvarmistuselinten kanssa. Tällä 
tavoin edistetään EIT:n tutkintojen 
kansallista ja kansainvälistä tunnustamista 
ja lisätään niiden vetovoimaa 
maailmanlaajuisesti, ja samalla luodaan 
kansainvälisen tason yhteistyöfoorumi.
Jatkossa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
kannustetaan laajentamaan 
koulutustoimiaan ja tarjoamaan enemmän 
erilaisia opiskelumuotoja siten, että 
tutkinnonjälkeisen jatkokoulutuksen lisäksi 
huomioon otettaisiin useita innovatiivisia 
ammatillisen kehittämisen toimia, kuten 
johtohenkilöiden koulutus, räätälöity 
koulutus ja kesäkurssit. Korkeakouluilla 
säilyy akateeminen vapaus osaamisen ja 
tutkimuksen osalta, ja ne suojelevat omia 
opetusohjelmiaan pyrkiessään etsimään 
synergiaa liike-elämän etujen kanssa.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.1 kohta – 5 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 vahvistaa kriteerit EIT:n tutkinnoille 
niiden akateemisen pätevyyden ja 
korkeiden standardien takaamiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.1 kohta – 5 kohta – 3 luetelmakohta (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 perustaa EIT:n tutkintoja koskevan 
vertaisarviointijärjestelmän ja aloittaa 
vuoropuhelun kansallisten ja 
kansainvälisten laadunvarmistuselinten 

 varmistaa aktiivisesti johdonmukaisuus 
ja vastaavuus EIT:ssä perustamalla EIT:n 
tutkintoja koskeva 
vertaisarviointijärjestelmä ja aloittaa 
vuoropuhelun kansallisten ja 
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kanssa kansainvälisten laadunvarmistuselinten 
kanssa

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.1 kohta – 5 kohta – 4 luetelmakohta (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 kannustaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä monipuolistamaan 
koulutustoimia.

 kannustaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä monipuolistamaan 
koulutustoimia, erityisesti toimia, joilla on 
määrä tarjota osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille mahdollisuus jakaa 
osaamistaan sellaisten instituutioiden 
kanssa, jotka saattavat olla kiinnostuneita 
osallistumaan tuleviin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, ja lisätä 
tietoisuutta näiden koulutusohjelmien 
olemassaolosta.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.1 kohta – 5 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi) (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 kehottaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä tarjoamaan 
opiskelijoille tarvittavat tiedot toisessa 
jäsenvaltiossa hankittujen tutkintojen 
tunnustamisesta.
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.1 kohta – 5 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi) (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 määrittää yhteiset tutkintojen ja 
tutkintotodistusten hyväksyntämenettelyt 
Euroopan tasolla.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT laajentaa asteittain osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen joukkoa, jotta 
tuotettaisiin entistä enemmän vaikutuksia 
ja kannustettaisiin innovaatioihin uusilla 
yhteiskunnallisten haasteiden lohkoilla.
Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustamista koskevaa asteittaista 
etenemissuunnitelmaa noudattamalla EIT 
varmistaa, että aiemmilta kierroksilta 
saadut kokemukset otetaan asianmukaisesti 
huomioon ja että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä perustetaan vain 
sellaisille aihealueille, joilla toiminnan
lähtökohdat ovat selvän 
innovaatiopotentiaalin ja huippuluokan 
osaamisen ansiosta hyvät. Uusia osaamis-
ja innovaatioyhteisöjä perustetaankin 
vuosina 2014–2020 kahdessa vaiheessa: 
kolme vuonna 2014 ja kolme vuonna 2018, 
joten vuosina 2014–2020 osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kokonaismäärä 
nousee yhdeksään (toisin sanoen 
yhteistoimintakeskittymiä perustetaan 40–
50 eri puolille EU:ta). Mahdollinen uusi 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskeva
valintamenettely järjestetään vuonna 2018, 
ja sen tärkeinä lähtökohtina ovat EIT:tä ja 
olemassa olevia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä käsittelevän 

EIT laajentaa asteittain osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen joukkoa, jotta 
tuotettaisiin entistä enemmän vaikutuksia 
ja kannustettaisiin innovaatioihin uusilla 
yhteiskunnallisten haasteiden lohkoilla.
Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustamista koskevaa asteittaista 
etenemissuunnitelmaa noudattamalla EIT 
varmistaa, että aiemmilta kierroksilta 
saadut kokemukset otetaan asianmukaisesti 
huomioon ja että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä perustetaan vain 
sellaisille aihealueille, joilla on selvä 
innovaatiopotentiaali ja huomattava 
sosiaalinen vaikutus ja joilla lähtökohdat 
ovat huippuluokan osaamisen ansiosta 
hyvät. Uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä perustetaankin vuosina 
2014–2020 kahdessa vaiheessa: kolme 
vuonna 2014 ja kolme vuonna 2018, joten 
vuosina 2014–2020 osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kokonaismäärä 
nousee yhdeksään (toisin sanoen 
yhteistoimintakeskittymiä perustetaan 40–
50 eri puolille EU:ta). Mahdollinen uusi 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskeva 
valintamenettely järjestetään vuonna 2018, 
ja sen tärkeinä lähtökohtina ovat EIT:tä ja 
olemassa olevia osaamis- ja 
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perusteellisen ulkoisen arvioinnin tulokset, 
mukaan lukien arviointi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä 
EIT:n panoksesta EU:n ja jäsenvaltioiden 
innovaatiokapasiteetin edistämiseen, sekä 
Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevien 
arviointien tulokset.

innovaatioyhteisöjä käsittelevän 
perusteellisen ulkoisen arvioinnin tulokset, 
mukaan lukien arviointi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä 
EIT:n panoksesta EU:n ja jäsenvaltioiden 
innovaatiokapasiteetin edistämiseen, sekä 
Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevien 
arviointien tulokset.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
perustetaan suurten yhteiskunnallisten 
haasteiden lohkoille, joilla on todellista 
innovaatiopotentiaalia. EIT tukee yleensä 
EU:n poliittisella asialistalla olevien 
tavoitteiden ja erityisesti Horisontti 2020 -
puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista, 
sillä puiteohjelmassa määritetään useita 
yhteiskunnallisia haasteita sekä 
mahdollistavia teknologioita ja 
teollisuusteknologioita. Tavoitteena on 
perustaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
sellaisille aihealueille, joita voidaan niiden 
suuruusluokan ja monimutkaisuuden 
vuoksi käsitellä vain poikkitieteellisellä, 
rajatylittävällä ja monialaisella tavalla.
Aihealueiden valintaa varten olisikin 
analysoitava tarkoin, pystyykö osaamis- ja 
innovaatioyhteisö tuomaan todellista 
lisäarvoa ja vaikuttamaan myönteisesti 
talouteen ja yhteiskuntaan.

Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
perustetaan suurten yhteiskunnallisten 
haasteiden temaattisille lohkoille, joilla on 
todellista innovaatiopotentiaalia. EIT tukee 
yleensä EU:n poliittisella asialistalla 
olevien tavoitteiden ja erityisesti Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamista, sillä puiteohjelmassa 
määritetään useita yhteiskunnallisia 
haasteita. Tavoitteena on perustaa osaamis-
ja innovaatioyhteisöjä sellaisille 
aihealueille, joita voidaan niiden 
suuruusluokan ja monimutkaisuuden 
vuoksi käsitellä vain poikkitieteellisellä, 
rajatylittävällä ja monialaisella tavalla.
Aihealueiden valintaa varten olisikin 
analysoitava tarkoin, pystyykö osaamis- ja 
innovaatioyhteisö tuomaan todellista 
lisäarvoa ja vaikuttamaan myönteisesti 
talouteen ja yhteiskuntaan. Uusille 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille on 
myönnettävä varoja kilpailullisin 
perustein ja hankkeiden laatu ja 
potentiaali huomioiden, samalla kun 
taataan jokaiselle osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle riittävä rahoitus 
todellisten innovaatioiden luomiseen.



PE489.612v02-00 18/33 AD\912360FI.doc

FI

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 3 alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

 tieteenalojen rajat ylittävien 
lähestymistapojen edellyttäminen ja uusien 
koulutustyyppien kehittäminen yli 
tieteenalojen rajojen

 tieteenalojen rajat ylittävien 
lähestymistapojen edellyttäminen ja
korkeakoulujen rohkaiseminen 
kehittämään uusia koulutustyyppejä yli 
tieteenalojen rajojen

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n ehdotukseen sisältyneiden sekä 
laajemman sidosryhmien yhteisön 
esittämien aihealueiden arviointi osoitti 
selvästi, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen potentiaalisissa 
vaikutuksissa on eroja. Siksi osa 
aihealueista hylättiin kokonaan, ja jotkin 
aihealueet määriteltiin uudelleen, jotta ne 
vastaisivat paremmin tämän alan erityisiä 
näkökohtia Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti.

EIT:n ehdotukseen sisältyneiden sekä 
laajemman sidosryhmien yhteisön 
esittämien aihealueiden arviointi osoitti 
selvästi, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen potentiaalisissa 
vaikutuksissa on eroja. Siksi osa 
aihealueista hylättiin kokonaan, ja jotkin 
aihealueet määriteltiin uudelleen, jotta ne 
vastaisivat paremmin tämän alan erityisiä 
näkökohtia Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti. Tutkimuspotentiaalin 
kehitystä ja mahdollisesti syntyvää uutta 
innovointidynamiikkaa pitäisi arvioida 
säännöllisesti tulevien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen perustamiseksi 
aloille, joilla niitä ei vielä ole mutta jotka 
täyttävät vaaditut kriteerit (esimerkiksi 
merenkulkuala).
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Arvioinnissa todettiin, että seuraaville 
aihealueille perustettavilla uusilla osaamis-
ja innovaatioyhteisöillä on eniten 
mahdollisuuksia tuoda lisäarvoa olemassa 
oleviin toimiin ja vauhdittaa innovointia 
todella tuntuvasti: 

Arvioinnissa todettiin, että seuraaville 
aihealueille perustettavilla uusilla osaamis-
ja innovaatioyhteisöillä voidaan tuoda 
lisäarvoa olemassa oleviin toimiin ja 
vauhdittaa innovointia todella tuntuvasti. 
Luettelo on kuitenkin puhtaasti suuntaa-
antava niiden aihealueiden osalta, jotka 
lopulta valitaan tuleville osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille:

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuonna 2018 järjestettävällä toisella 
valintakierroksella tarkastellaan jäljelle 
jääviä aiheita (kaupunkiliikenne, lisäarvoa 
tuova valmistusteollisuus ja älykäs 
turvallinen yhteiskunta) ja toisaalta otetaan 
huomioon uusia ja odottamattomia 
haasteita, joita voi syntyä tulevaisuudessa.

Vuonna 2018 järjestettävällä toisella 
valintakierroksella voidaan tarkastella 
edellä mainitusta luettelosta jäljelle jääviä 
aiheita (kaupunkiliikenne, lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus ja älykäs turvallinen 
yhteiskunta) sekä muita aiheita, joissa
otetaan huomioon uusia ja odottamattomia 
haasteita, joita voi syntyä tulevaisuudessa.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös 
humanististen tieteiden asemaan korkea-
asteen koulutuksessa, sillä niillä on 
merkittävä vaikutus niin talouselämään 
kuin Euroopan kulttuuriperinnön 
edistämiseen. Tämän vuoksi humanistisia 
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tieteitä ei pidä sivuuttaa tai unohtaa 
valittaessa aihealueita tuleville osaamis-
ja innovaatioyhteisöille.

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 10 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) (kehyksen sisällä) 

Komission teksti Tarkistus

 Kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, 
korkeakoulujen, yritysten, yrittäjien ja 
tutkimuskeskusten lisäksi myös 
kansalaisyhteiskuntaa, paikallishallintoa 
ja alan kansalaisjärjestöjä on kuultava 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
vuoden 2018 kolmannen 
valintakierroksen kattamista aihealueista.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 10 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi) (kehyksen sisällä) 

Komission teksti Tarkistus

 On varmistettava kaikin tavoin, että 
mahdollisimman monet mahdollisesti 
kiinnostuneet osapuolet ovat tietoisia 
tulevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valintamenettelyistä. Mahdollisesti 
kiinnostuneille osapuolille esitetään 
kaikki tarvittavat tiedot, jotta ne voivat 
asianmukaisesti arvioida mahdollista 
panostaan. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota kiinnitetään alueisiin, joilta ei 
vielä ole yhtään osanottajaa nykyisissä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöissä.
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Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 10 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) (kehyksen sisällä) 

Komission teksti Tarkistus

 Varmistetaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä sosiaalinen 
näkökulma on erittäin tärkeä kriteeri, 
joka on yhä näkyvämpi 
yhteiskunnallisissa haasteissa.

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aloitusvaiheessa EIT:n toiminta on 
keskittynyt lähinnä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen perustamiseen. EIT:n 
tavoitteena on luonnollisesti lujittaa 
olemassa olevia huippuosaamiskeskuksia,
mutta toisaalta EIT:n on myös tuotettava 
hyötyä niille unionin alueille, jotka eivät 
ole suoraan mukana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä. Yhtenä EIT:n 
tärkeänä tehtävänä onkin edistää 
aktiivisesti hyvien toimintatapojen 
levittämistä osaamiskolmion 
integroimiseksi, jotta saataisiin aikaan 
yhteinen innovaatiokulttuuri ja tietämyksen 
jakamisen kulttuuri.

Aloitusvaiheessa EIT:n toiminta keskittyi
lähinnä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustamiseen. EIT:n tavoitteena on 
luonnollisesti lujittaa olemassa olevia 
huippuosaamiskeskuksia – tai rohkaista 
uusien perustamiseen – mutta toisaalta 
EIT:n on myös tuotettava hyötyä niille 
unionin alueille, jotka eivät ole suoraan 
mukana osaamis- ja innovaatioyhteisöissä.
Lisäksi on tärkeää, että EIT lisää 
näkyvyyttään jäsenvaltioissa, jotka eivät 
vielä osallistu osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, ja erityisesti niissä, 
joilla on vähemmän kokemusta tällaisista 
yhteisistä hankkeista. Huippuosaamisen 
perustetta sekä toissijaisuusperiaatetta on 
sovellettava aina. Yhtenä EIT:n tärkeänä 
tehtävänä onkin edistää aktiivisesti hyvien 
toimintatapojen levittämistä, kuten 
tutkimustulosten avointa julkaisemista ja 
avointa tutkimusta, osaamiskolmion 
integroimiseksi, jotta saataisiin aikaan 
yhteinen innovaatiokulttuuri ja tietämyksen 
jakamisen kulttuuri.
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Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaisuudessa EIT:n toiminnassa on 
saatettava osaamis- ja innovaatioyhteisöistä 
saadut kokemukset ymmärrettävään ja 
uudestaan hyödynnettävään muotoon ja 
nivottava ne kulttuuriin, joka voi toimia 
esikuvana Euroopassa ja muuallakin. EIT 
kartoittaa, analysoi ja jakaa hyviä 
toimintatapoja sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä tuotettuja uusia 
hallinto- ja rahoitusmalleja ja pyrkii siten 
varmistamaan EIT:ssä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä kehitetyn 
tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen, mistä on hyötyä ihmisille
ja laitoksille, myös niille, jotka eivät ole 
suoraan mukana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä.

Vastaisuudessa EIT:n toiminnassa on 
saatettava osaamis- ja innovaatioyhteisöistä 
saadut kokemukset ymmärrettävään ja 
uudestaan hyödynnettävään muotoon ja 
nivottava ne kulttuuriin, joka voi toimia 
esikuvana Euroopassa ja muuallakin. EIT 
kartoittaa, analysoi ja jakaa hyviä 
toimintatapoja sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä tuotettuja uusia 
hallinto- ja rahoitusmalleja ja pyrkii siten 
varmistamaan EIT:ssä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä kehitetyn 
tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen, mistä on hyötyä
kansalaisille, yksityisille yhteisöille ja 
laitoksille, myös niille, jotka eivät ole 
suoraan mukana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä.

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT voi tuoda merkittävän panoksen, kun 
se kokoaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
soveltamat erilaiset toimintamallit ja 
mahdollistaa niiden siirtämisen 
innovaatiokapasiteetiltaan heikoille
alueille, jotka eivät muuten pystyisi 
hyödyntämään EIT:n saamia kokemuksia.
Tällaisten siirtojen avulla varmistetaan, että 
EIT:n kokemuksiin perustuvat hyödyt 
edistävät innovaatiokapasiteetin 
kehittämistä näillä alueilla. Tämän 
toiminnan ansiosta on mahdollista saada 
tuntuvia tuottoja, kun perustana on 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen työ.

EIT voi tuoda merkittävän panoksen, kun 
se kokoaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
soveltamat erilaiset toimintamallit ja 
mahdollistaa niiden siirtämisen 
innovaatiokapasiteetiltaan heikoille
aihealueille, jotka eivät muuten pystyisi 
hyödyntämään EIT:n saamia kokemuksia.
Tällaisten siirtojen avulla varmistetaan, että 
EIT:n kokemuksiin perustuvat hyödyt 
edistävät innovaatiokapasiteetin 
kehittämistä näillä alueilla. Tämän 
toiminnan ansiosta on mahdollista saada 
tuntuvia tuottoja, kun perustana on 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen työ.
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Tämän osalta on hyvin tärkeää, että 
innovaation käsitettä sovelletaan myös 
akateemisilla aloilla, jotka voivat tuottaa 
ajatuksia ja käsitteitä tai uutta aineellista 
näyttöä Euroopan kulttuurin 
menneisyydestä tai nykytilasta.

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lahjakkaat ihmiset ovat ehdoton edellytys 
tuloksekkaalle innovoinnille. Yhtenä EIT:n 
keskeisenä tehtävänä on tarjota lahjakkaille 
ihmisille tilaisuus käyttää potentiaaliaan 
rajoituksitta ja luoda heille otollinen 
ympäristö. EIT kehittää sellaista 
ympäristöä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avulla, mutta lisäksi 
tarvitaan strategioita, joilla 
huippulahjakkuuksia on mahdollista 
houkutella ja saada mukaan toimintaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkopuolelta.

Lahjakkaat ihmiset ovat asianmukaista 
koulutusta saatuaan ja päästessään 
inspiroivaan työhön ehdoton edellytys 
tuloksekkaalle tutkimukselle ja avoimia
innovoinnille. Yhtenä EIT:n keskeisenä 
tehtävänä on tarjota lahjakkaille ihmisille 
tilaisuus käyttää potentiaaliaan rajoituksitta 
ja luoda heille otollinen ympäristö. EIT 
kehittää sellaista ympäristöä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avulla, mutta lisäksi 
tarvitaan strategioita, joilla 
huippulahjakkuuksia on mahdollista 
houkutella ja saada mukaan toimintaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkopuolelta.

Tarkistus 30Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on myös selvä rooli houkuteltaessa 
lahjakkaita ihmisiä EU:n ulkopuolelta. EIT 
voi panoksellaan täydentää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen jäsenten vetovoimaa 
luomalla vahvan tuotemerkin ja solmimalla 
strategisia suhteita keskeisiin 
kumppaneihin maailmanlaajuisesti. EIT:n 
olisi tiiviissä yhteistyössä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa kehitettävä 
lyömätön kansainvälinen strategia, 
kartoitettava asiaankuuluvia toimijoita ja 

EIT:llä on myös selvä rooli houkuteltaessa 
lahjakkaita ihmisiä EU:n ulkopuolelta. EIT 
voi panoksellaan täydentää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen jäsenten vetovoimaa 
luomalla vahvan tuotemerkin ja solmimalla 
strategisia suhteita keskeisiin 
kumppaneihin maailmanlaajuisesti. EIT:n 
olisi tiiviissä yhteistyössä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa kehitettävä 
lyömätön kansainvälinen strategia, 
kartoitettava asiaankuuluvia toimijoita ja 



PE489.612v02-00 24/33 AD\912360FI.doc

FI

mahdollisia kumppaneita ja luotava niihin
yhteydet. Tässä yhteydessä EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
täysimittaisesti hyödynnettävä nykyisiä 
EU:n aloitteita, kuten Yhteinen Erasmus -
ohjelmaa ja Marie Curie -toimia. EIT voi 
myös edistää tietämyksen jakamista, 
mentorointia ja verkostoitumista tukemalla 
EIT:n entisten opiskelijoiden verkoston 
perustamista.

mahdollisia kumppaneita ja luotava niihin 
yhteydet. Tässä yhteydessä EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
täysimittaisesti hyödynnettävä nykyisiä 
EU:n aloitteita, kuten Yhteinen Erasmus -
ohjelmaa ja Marie Curie -toimia. On 
varmistettava EIT:n täydentävyys kaikkien 
muiden nykyisten koulutus- ja 
tutkimusohjelmien (Euroopan 
tutkimusneuvosto, yhteiset 
tutkimuskeskukset, eurooppalaiset 
innovaatiokumppanuudet, 
osaamisyhteenliittymät jne.) kanssa. EIT
voi myös edistää tietämyksen jakamista, 
mentorointia ja verkostoitumista tukemalla 
EIT:n entisten opiskelijoiden verkoston 
perustamista. Se voi myös edistää tätä 
tukemalla tutkimusaloja, jotka liittyvät 
eurooppalaiseen kulttuuriin, joka on aina 
herättänyt kiinnostusta maailmassa.

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2.2 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
on varmistettava, että maisteri- tai 
tohtoritutkimuksissa tai niiden yhteydessä 
saatuja tieteellisiä tuloksia ja niiden 
sovelluksia julkaistaan asianmukaisesti 
kansainväliseen akateemiseen 
vuoropuheluun osallistumiseksi.

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2. kohta – 9 kohta – 1 luetelmakohta (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 perustaa tiiviissä yhteistyössä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa järjestelmän
("EIT-stipendiaatit"), jonka avulla 

 perustaa tiiviissä yhteistyössä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa järjestelmän
("EIT-stipendiaatit"), jonka avulla
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huippulahjakkaat ihmiset EU:sta ja sen 
ulkopuolelta voivat osallistua osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
yhteistoimintakeskittymien toimintaan 
tietyn ajan, mistä koituu keskinäistä hyötyä 
sekä osallistujille että osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle

opiskelijoiden, tutkijoiden, 
akateemikkojen, opetushenkilöstön ja 
yrittäjien kaikkia unionin tutkimusaloja 
ja yritystoimintaa edustava monialainen 
ryhmä, joka ei vielä osallistu nykyisiin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöihin, ja
huippulahjakkaat ihmiset unionista ja sen 
ulkopuolelta voivat osallistua osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
yhteistoimintakeskittymien toimintaan 
tietyn ajan, mistä koituu keskinäistä hyötyä 
sekä osallistujille että osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle ja mikä auttaa 
lisäämään tietoisuutta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnasta sekä 
yleisesti EIT:n näkyvyyttä

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2. kohta – 9 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 luoda foorumin huippuosaamisen, 
yhteistyön ja yhteisten hankkeiden 
edistämiseksi korkeakouluissa koko 
unionin alueella

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2. kohta – 9 kohta – 2 luetelmakohta (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 ottaa käyttöön verkkofoorumin, jonka 
avulla voidaan jakaa tietämystä ja 
verkottua EIT:n puitteissa

 ottaa käyttöön verkkofoorumin, jonka 
avulla voidaan jakaa tietämystä ja 
verkottua EIT:n puitteissa Tätä välinettä 
käytetään niiden opiskelijoiden, 
tutkijoiden, akateemikkojen, 
opetushenkilöstön ja yrittäjien 
rohkaisemiseen, jotka eivät vielä osallistu 
nykyisiin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, jotta nämä 
ottaisivat selvää nykyisten osaamis- ja 
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innovaatioyhteisöjen toiminnasta sekä 
tulevien valintakierrosten suunnitelmista.

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2. kohta – 9 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi) (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 ottaa käyttöön työkaluja, joilla 
helpotetaan sellaisten teollis- ja 
tekijänoikeuksien tunnistamista, jotka 
syntyvät jollakin tutkimusalalla tai 
tutkimuksen yhteydessä, sekä niiden 
saamista, luovuttamista ja siirtämistä, 
tilanteesta ja toimijoiden tarpeista 
riippuen

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2. kohta – 9 kohta – 4 luetelmakohta (kehyksen sisällä)

Komission teksti Tarkistus

 asettaa osaamis- ja innovaatioyhteisöistä 
saadut kokemukset ja hyvät tulokset 
järjestelmällisesti EU:n laajemman 
innovaatioyhteisön ja muidenkin saataville;
tuolloin voidaan kehittää avointa 
opetusmateriaalia sisältävä tietokanta, joka 
pohjautuu EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutustoimiin.

 asettaa osaamis- ja innovaatioyhteisöistä 
saadut kokemukset ja hyvät tulokset 
järjestelmällisesti EU:n laajemman 
innovaatioyhteisön ja muidenkin saataville;
tuolloin kehitetään avointa 
opetusmateriaalia sisältävä tietokanta, joka 
pohjautuu EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutustoimiin ja 
joka annetaan kaikkien unionin korkea-
asteen koulutuslaitosten saataville.

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.3. kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio on lisännyt toimiaan, joiden Komissio on lisännyt toimiaan, joiden 
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tarkoituksena on tukea EIT:tä 
moitteettoman ja toimivan tuloshakuisen 
seurantajärjestelmän käyttöön ottamisessa.
Seurantajärjestelmän avulla varmistetaan 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
täysi vastuullisuus, tulosten laatu ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden tukeminen ja toisaalta 
huolehditaan siitä, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöillä on riittävässä määrin 
toimintadynamiikan edellyttämää 
joustavuutta. Järjestelmän avulla EIT 
pystyy kehittämään hyvät valmiudet koota 
ja analysoida osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tuottamaa panosta, 
minkä lisäksi se pystyy mittaamaan EIT:n 
suoritusta sen omiin tavoitteisiin nähden 
sekä vertaamaan EIT:tä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä eurooppalaisiin ja 
maailmanlaajuisiin parhaisiin käytäntöihin.
Järjestelmä suunnitellaan joustavasti, ja 
tarvittaessa sitä muutetaan EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien 
kehittymisen ja lisääntymisen 
edellyttämällä tavalla. Riippumattomassa 
ulkoisessa arvioinnissa esitettyjen 
suositusten pohjalta ja Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan sisältyvien yleisten 
seurantasäännösten mukaisesti komissio on 
yhdessä EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa ehdottanut, 
että EIT:tä varten otetaan käyttöön 
tuloshakuinen suorituskyvyn 
seurantajärjestelmä, joka kattaa seuraavat 
toimintatasot:

tarkoituksena on tukea EIT:tä 
moitteettoman ja toimivan tuloshakuisen 
seurantajärjestelmän käyttöön ottamisessa.
Seurantajärjestelmän avulla varmistetaan 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
täysi vastuullisuus, tulosten laatu ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
painopistealueiden tukeminen ja toisaalta 
huolehditaan siitä, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöillä on riittävässä määrin
tutkimus- ja toimintadynamiikan 
edellyttämää joustavuutta. Järjestelmän 
avulla EIT pystyy kehittämään hyvät 
valmiudet koota ja analysoida osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tuottamaa panosta, 
minkä lisäksi se pystyy mittaamaan EIT:n 
suoritusta sen omiin tavoitteisiin nähden 
sekä vertaamaan EIT:tä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä eurooppalaisiin ja 
maailmanlaajuisiin parhaisiin käytäntöihin.
Järjestelmä suunnitellaan joustavasti, ja 
tarvittaessa sitä muutetaan EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien 
kehittymisen ja lisääntymisen 
edellyttämällä tavalla. Riippumattomassa 
ulkoisessa arvioinnissa esitettyjen 
suositusten pohjalta ja Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan sisältyvien yleisten 
seurantasäännösten mukaisesti komissio on 
yhdessä EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa ehdottanut, 
että EIT:tä varten otetaan käyttöön 
tuloshakuinen suorituskyvyn 
seurantajärjestelmä, joka kattaa seuraavat 
toimintatasot:

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.3 kohta – 5 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

 EIT:n taso: Arvioidaan EIT:n 
suorituskykyä ottaen huomioon EU:n 
elimille asetetut tehokkuus- ja 
vaikuttavuusvaatimukset. Tällöin 

 EIT:n taso: Arvioidaan EIT:n 
suorituskykyä ottaen huomioon EU:n 
elimille asetetut tehokkuus- ja 
vaikuttavuusvaatimukset. Tällöin 
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arvioidaan, miten EIT on onnistunut 
tukemaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, 
ja mitataan tulosten levittämistä koskevien 
toimien sekä julkisuustoimien ja 
kansainvälisten toimien määrä ja peitto 
sekä arvioidaan EIT:n kykyä kehittää 
yksinkertaistettuja menettelyjä.

arvioidaan, miten EIT on onnistunut 
tukemaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, 
ja mitataan tulosten levittämistä koskevien 
toimien sekä julkisuustoimien ja 
kansainvälisten toimien määrä ja peitto 
sekä arvioidaan EIT:n kykyä kehittää 
yksinkertaistettuja menettelyjä sekä 
rohkaista osaamiskeskusten 
perustamiseen keinona laajentaa 
tutkimusta ja innovaatiota kaikkialla 
unionissa.

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.3 kohta – 5 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

 Osaamis- ja innovaatioyhteisöt käsittävä 
taso: Seurataan, miten kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt tukevat EIT:n 
tulostaulussa tai muussa vastaavassa 
asiakirjassa määritettyjen EIT:n 
strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 Osaamis- ja innovaatioyhteisöt käsittävä 
taso: Seurataan, miten kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt tukevat EIT:n 
tulostaulussa tai muussa vastaavassa 
asiakirjassa määritettyjen EIT:n 
strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä 
rohkaistaan eri tieteenalojen väliseen 
tutkimukseen keinona vahvistaa ja tukea 
uusien tutkimus- ja innovaatioalojen 
luomista.

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.3 kohta – 5 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

 Yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön taso: Seurataan 
yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
suorituskykyä asianomaisen yhteisön 
liiketoimintasuunnitelmassa määritettyjen 
yksittäisten tavoitteiden ja keskeisten 
suoritusindikaattoreiden perusteella.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on 
erilaiset liiketoimintamallit ja markkinat, ja 

 Yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön taso: Seurataan 
yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
suorituskykyä asianomaisen yhteisön 
liiketoimintasuunnitelmassa määritettyjen 
yksittäisten tavoitteiden ja keskeisten 
suoritusindikaattoreiden perusteella.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on 
erilaiset liiketoimintamallit ja markkinat, ja 
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näin ollen eroavuuksia on myös niiden 
suoritusindikaattoreissa, jotka ovat 
keskeisiä yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön tuloksekkaan 
johtamisen kannalta.

näin ollen eroavuuksia on myös niiden 
suoritusindikaattoreissa, jotka ovat 
keskeisiä yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön tuloksekkaan 
johtamisen kannalta. Lisäksi rohkaistaan 
perustamaan rinnakkaissijoituskeskuksia 
keinona laajentaa toimintaa ja edistää 
yhteistyöajatusta paikallisella, 
alueellisella tai kansallisella tasolla EIT:n 
toiminnan tukemiseksi.

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvoston koko, kokoonpano ja 
menettelyt ovat ratkaisevia osatekijöitä.
Itsenäisten jäsenten periaate yhdistettynä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä edustavien 
valittujen jäsenten rajoitettuun määrään on 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, jonka 
avulla on mahdollista koota 
asiantuntemusta kaikista osaamiskolmion 
osista. Alkuperäisessä mallissa – 18 
valittua jäsentä ja hiljattain lisätyt neljä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edustajaa 
– on kuitenkin havaittu puutteita.
Pienemmän hallintoneuvoston myötä 
voidaan tehostaa päätöksentekoa ja 
vähentää hallinnollisia yleiskuluja.
Tehokkuutta voidaan parantaa myös 
keskittämällä EIT:n hallintoneuvoston 
toiminta uudelleen sen ydintehtävänä 
olevaan strategiseen ohjaukseen. Lisäksi 
johdonmukaisuutta EU:n muiden 
aloitteiden kanssa vahvistetaan edelleen 
siten, että kuullaan Euroopan komissiota 
aikaisempaa enemmän EIT:n 
kolmivuotisesta työohjelmasta. EIT:tä ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevat 
tiedot EIT:n kolmivuotisen työohjelman 
pohjalta antavat mahdollisuuden arvioida 
ja varmistaa täydentävyys Horisontti 2020 
-puiteohjelman muihin osiin sekä unionin 

Hallintoneuvoston koko, kokoonpano ja 
menettelyt ovat ratkaisevia osatekijöitä.
Itsenäisten jäsenten periaate yhdistettynä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä edustavien 
valittujen jäsenten rajoitettuun määrään on 
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, jonka 
avulla on mahdollista koota 
asiantuntemusta kaikista osaamiskolmion 
osista. Alkuperäisessä mallissa – 18 
valittua jäsentä ja hiljattain lisätyt neljä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edustajaa 
– on kuitenkin havaittu puutteita.
Pienemmän hallintoneuvoston myötä 
voidaan tehostaa päätöksentekoa ja 
vähentää hallinnollisia yleiskuluja.
Tehokkuutta voidaan parantaa myös 
keskittämällä EIT:n hallintoneuvoston 
toiminta uudelleen sen ydintehtävänä 
olevaan strategiseen ohjaukseen. Tämän 
osalta arvokasta tukea ja neuvontaa 
hallintoneuvostolle tarjoava akateemisten 
asiantuntijoiden komitea olisi enemmän 
kuin hyödyllinen lähinnä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen akateemisiin 
strategioihin ja opetuskäytäntöihin 
liittyvissä asioissa. Sen tehtävänä on 
valvoa ohjelmien sisältöä, niiden 
laatukriteerejä sekä niiden sosiaalisia ja 
kulttuurisia näkökohtia. Lisäksi 
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muihin politiikkoihin ja välineisiin nähden.
Kaikki nämä muutokset sisältyvät EIT:tä 
koskevan asetuksen muuttamista 
koskevaan ehdotukseen, joka esitetään 
samanaikaisesti kuin strateginen 
innovaatio-ohjelma.

johdonmukaisuutta EU:n muiden 
aloitteiden kanssa vahvistetaan edelleen 
siten, että kuullaan Euroopan komissiota 
aikaisempaa enemmän EIT:n 
kolmivuotisesta työohjelmasta. EIT:tä ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevat 
tiedot EIT:n kolmivuotisen työohjelman 
pohjalta antavat mahdollisuuden arvioida 
ja varmistaa täydentävyys Horisontti 2020 
-puiteohjelman muihin osiin sekä unionin 
muihin politiikkoihin ja välineisiin nähden.
Kaikki nämä muutokset sisältyvät EIT:tä 
koskevan asetuksen muuttamista 
koskevaan ehdotukseen, joka esitetään 
samanaikaisesti kuin strateginen 
innovaatio-ohjelma.

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirtymällä pois pelkän hallinnoijan 
roolista EIT:n päätoimipaikka optimoi 
operatiiviset toimintonsa ohjatakseen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
maksimisuorituksiin ja asettaakseen hyvät 
tulokset laajalti tarjolle. Tehokkuusedut 
ovat mahdollisia, kun tiettyjä palveluja ja 
toimintoja suoritetaan keskitetysti eikä 
yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
tasolla. Kaikilla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on omat aihealueensa, 
mutta toisaalta niissä on useita yhdistäviä 
tekijöitä, ja juuri niiden kohdalla EIT voi 
tuoda konkreettista lisäarvoa. Tällaisten 
tietämyksen tarjoamista koskevien 
toimintojen myötä on mahdollista, että 
EIT:n päätoimipaikasta tulee informaation 
välittäjä ja monipuolinen 
yhteistyökumppani: se voi esimerkiksi 
tukea osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
keskinäistä vaihtoa ja oppimista, edistää 
suhteita EU:n toimielimiin ja muihin 
keskeisiin organisaatioihin, kuten 

Siirtymällä pois pelkän hallinnoijan 
roolista EIT:n päätoimipaikka optimoi 
operatiiviset toimintonsa ohjatakseen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
maksimisuorituksiin ja asettaakseen hyvät 
tulokset laajalti tarjolle. Tehokkuusedut 
ovat mahdollisia, kun tiettyjä palveluja ja 
toimintoja suoritetaan keskitetysti eikä 
yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
tasolla. Kaikilla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöllä on omat aihealueensa, 
mutta toisaalta niissä on useita yhdistäviä 
tekijöitä, ja juuri niiden kohdalla EIT voi 
tuoda konkreettista lisäarvoa. Tällaisten 
tietämyksen tarjoamista koskevien 
toimintojen myötä on mahdollista, että 
EIT:n päätoimipaikasta tulee informaation 
välittäjä ja monipuolinen 
yhteistyökumppani: se voi esimerkiksi 
tukea osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
keskinäistä vaihtoa, avoimuutta, tietojen 
saatavuutta (erityisesti teollis- ja
tekijänoikeuksien alalla) ja kehittää 
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Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestöön OECD:hen, ja käsitellä erityisiä 
monialaisia kysymyksiä, jotka koskevat 
esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksiin 
liittyvää neuvontaa, teknologian ja 
tietämyksen siirtoa, esikuva-analyysiä 
parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin 
nähden tai ennakoivien tutkimusten 
tekemistä EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulevaa linjausta 
varten. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi päätettävä 
yhdessä, missä nämä tehtävät voidaan 
suorittaa tehokkaimmin. On näin ollen 
ensisijaisen tärkeää, että EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt kehittävät näiden 
monialaisten kysymysten käsittelemistä 
varten toimivia yhteistyöjärjestelyjä.

osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
keskinäistä oppimista, edistää suhteita 
EU:n toimielimiin ja muihin keskeisiin 
organisaatioihin, kuten Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestöön 
OECD:hen. Se voi käsitellä erityisiä 
monialaisia kysymyksiä, jotka koskevat 
esimerkiksi avoimeen tutkimukseen, 
tutkimusyhteistyöhön, teollis- ja 
tekijänoikeuksiin ja 
kilpailulainsäädäntöön liittyvää 
neuvontaa, teknologian ja tietämyksen 
siirtoa, esikuva-analyysiä parhaisiin 
kansainvälisiin käytäntöihin nähden tai 
ennakoivien tutkimusten tekemistä EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tulevaa 
linjausta varten. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi päätettävä 
yhdessä, missä nämä tehtävät voidaan 
suorittaa tehokkaimmin. On näin ollen 
ensisijaisen tärkeää, että EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt kehittävät näiden 
monialaisten kysymysten käsittelemistä 
varten toimivia yhteistyöjärjestelyjä.

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
Liite – seloste 2 – 4 kohta – 1 kohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 Se edistää kansainvälistä 
kehitysyhteistyötä, jolla parannetaan 
elintarvikkeiden tuotantoa sekä 
elintarvike- ja ravitsemusalan tasoa ja 
laatua.

Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
Liite – seloste 4 – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi sillä olisi yhteys kilpailukyvyn ja Lisäksi sillä olisi yhteys kilpailukyvyn ja 
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innovoinnin ohjelman (CIP) 
ekoinnovointialan 
markkinareplikointihankkeisiin, joissa 
materiaalien kierrätys kuuluu ensisijaisiin 
aihealueisiin. Tällaisia kokemuksia on 
jatkossa luvassa Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa liittyen etenkin 
ilmastotoimiin, resurssitehokkuuteen ja 
raaka-aineiden kestävään saatavuuteen 
liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

innovoinnin ohjelman (CIP) 
ekoinnovointialan 
markkinareplikointihankkeisiin, joissa 
materiaalien kierrätys kuuluu ensisijaisiin 
aihealueisiin. Tällaisia kokemuksia on 
jatkossa luvassa Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa liittyen etenkin 
ilmastotoimiin, resurssitehokkuuteen ja 
raaka-aineiden kestävään saatavuuteen –
edistämällä sellaisten materiaalien 
käyttöä, jotka kestävät parhaiten ajan 
vaikutukset kulttuuriperintöön – liittyviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.
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