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Tarkistus 67
Judith A. Merkies

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 tukee useita lippulaivahankkeita ja 
etenkin "Innovaatiounioni"-hanketta.

Or. en

Tarkistus 68
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vuosina 2014–2020 EIT:n on määrä 
edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella XX/XXX perustetun
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
"Horisontti 2020", jäljempänä 'Horisontti 
2020 -puiteohjelma', tavoitteita 
tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion 
integroinnin avulla.

(2) Vuosina 2014–2020 EIT:n on määrä 
edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella XX/XXX perustetun 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Horisontti 2020”, jäljempänä ’Horisontti 
2020 -puiteohjelma’, tavoitteita 
tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion 
integroinnin avulla huippuosaamisen 
edistämiseksi ja innovoinnin 
vauhdittamiseksi.

Or. en

Perustelu

EIT:n tavoitteena on integroida osaamiskolmion kolme osatekijää innovointia vauhdittavan 
huippuosaamisen edistämiseksi.
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Tarkistus 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Tulosten levittämistä avoimen 
saatavuuden ja lisensoinnin avulla sekä
teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia 
koskevat säännöt määritellään 
osallistumissäännöissä.

Or. en

Tarkistus 70
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
hallinnointia koskevat säännöt määritellään 
osallistumissäännöissä sekä EIT:n 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 71
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä 
kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja 

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä 
kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja 
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muihin innovaatioprosessiin osallistuviin 
tahoihin, sillä siitä syntyy 
molemminpuolista hyötyä. Jotta 
vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta 
tulisi järjestelmällisempää, olisi 
järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, 
jolla laajempi sidosryhmien yhteisö voi
käsitellä monialaisia kysymyksiä.

muihin innovaatioprosessiin osallistuviin 
tahoihin, sillä siitä syntyy 
molemminpuolista hyötyä ja se kehittää 
edelleen EIT:n selkeää brändiä koko 
EU:ssa innovointikeskuksena. Jotta 
vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta 
tulisi järjestelmällisempää, olisi 
järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, 
jolla kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
sekä laajempi sidosryhmien yhteisö voivat
käsitellä monialaisia kysymyksiä yhteiseltä 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 72
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä 
kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja 
muihin innovaatioprosessiin osallistuviin 
tahoihin, sillä siitä syntyy 
molemminpuolista hyötyä. Jotta 
vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta 
tulisi järjestelmällisempää, olisi 
järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, 
jolla laajempi sidosryhmien yhteisö voi 
käsitellä monialaisia kysymyksiä.

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä 
kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja 
muihin innovaatioprosessiin osallistuviin 
tahoihin, sillä siitä syntyy 
molemminpuolista hyötyä. Jotta 
vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta 
tulisi järjestelmällisempää, olisi 
järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, 
jolla laajempi sidosryhmien yhteisö voi 
käsitellä monialaisia kysymyksiä. Tässä 
yhteydessä olisi järjestettävä yliopistoille, 
paikallisviranomaisille ja kansallisille 
parlamenteille suunnattu 
tiedotuskampanja.

Or. fr

Tarkistus 73
Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä 
kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja 
muihin innovaatioprosessiin osallistuviin 
tahoihin, sillä siitä syntyy 
molemminpuolista hyötyä. Jotta 
vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta 
tulisi järjestelmällisempää, olisi 
järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, 
jolla laajempi sidosryhmien yhteisö voi 
käsitellä monialaisia kysymyksiä.

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä 
kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja 
muihin innovaatioprosessiin osallistuviin 
tahoihin, sillä siitä syntyy 
molemminpuolista hyötyä. Jotta 
vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta 
tulisi järjestelmällisempää, olisi 
järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, 
jolla laajempi sidosryhmien yhteisö, 
kansalaisjärjestöt mukaan luettuina, voi 
käsitellä monialaisia kysymyksiä.

Or. en

Perustelu

Yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyyn tarkoitetun innovointia ja teknologiaa koskevan 
vuoropuhelun olisi koottava yhteen kaikki asianomaiset tahot yhteiskunnassa, jotta kyseisistä 
haasteista saadaan kattava kuva. Lisäksi pitämällä yllä jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien 
osapuolten kanssa vastataan tarpeeseen pysyä tietoisena yhteiskunnallisten muutosten 
dynamiikasta pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 74
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EIT:n olisi edistettävä luonteensa ja 
kokoonpanonsa mukaisesti 
monitieteellistä ja tieteiden välistä 
näkökulmaa innovointiin ja yrittäjyyteen, 
mukaan luettuna ei-teknologisten 
ratkaisujen, organisaatioon liittyvien 
toimintatapojen, uusien 
liiketoimintamallien, järjestelmien 
innovoinnin ja julkisen sektorin 
innovaatioiden kehittäminen. Tätä 
tarvitaan täydentämään teknologista ja 
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teknistä innovointitoimintaa.

Or. en

Tarkistus 75
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EIT:n olisi pyrittävä aktiivisesti 
lisäämään yhteistyötä yksityisen sektorin 
kanssa ja erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten kanssa.

Or. en

Perustelu

Yksityisen sektorin, osaamiskolmion tärkeän osatekijän osallistuminen on keskeisen tärkeää. 
Nykyisissä osaamis- ja innovaatioyhteisöissä yksityisen sektorin osallistuminen on kuitenkin 
joskus puutteellista; EIT:n olisi siksi ryhdyttävä toimiin yksityisen sektorin sitoutumisen 
varmistamiseksi.

Tarkistus 76
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Sosiaalisen innovoinnin ja 
sosiaalisen yrittäjyyden olisi tarvittaessa 
oltava tärkeä osa EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaa, sillä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tuottamat innovatiiviset tuotteet, palvelut 
ja prosessit ovat suorassa 
vuorovaikutussuhteessa tärkeimpien 
yhteiskunnallisten haasteiden kanssa.
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Or. en

Tarkistus 77
Ioannis A. Tsoukalas

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 toimittava sijoittajana 
yrittäjämäistä toimintatapaa noudattaen, 
ja sen sijoituksilla olisi oltava 
vipuvaikutus muihin yksityisen tai 
julkisen rahoituksen lähteisiin.

Or. en

Tarkistus 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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.

Or. en
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Tarkistus 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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 niissä olisi pyrittävä 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. 
EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi 
mukautettava ja hallintoneuvoston ja 
johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä.

Or. en

Tarkistus 80
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Uudet osaamisyhteisöt olisi 
perustettava ja niiden prioriteettialat sekä 
valintamenettelyn järjestäminen ja 
aikataulu olisi vahvistettava strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella.

(9) Strategisessa innovaatio-ohjelmassa
määritetään yksityiskohtaiset säännöt, 
joiden mukaisesti uudet osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt olisi perustettava. Osa 
uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
määrärahoista vuosina 2014–2020 olisi 
käytettävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, jotka perustuvat 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määriteltyihin teemoihin. EIT voi osoittaa 
loput määrärahoista vapaasti joko näiden 
yhteisöjen vahvistamiseen tai uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustamiseen muiden teemojen pohjalta. 
EIT voi vapaasti päättää kaikkien uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
asianmukaiset koot, kestot sekä 
aikataulut.

Or. en
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Perustelu

EU:n innovointipolitiikan joustavuuden lisäämiseksi on EIT:llä oltava mahdollisuus perustaa 
osaamisyhteisöjä myös muiden teemojen pohjlata kuin niiden, jotka on vahvistettu 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa ehdotettujen 
teemojen joukosta se voi vapaasti valita kaikkein tarkoituksenmukaisimmat. Se voi vapaasti 
päättää kaikkien uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen asianmukaiset koot, kestot sekä 
aikataulut.

Tarkistus 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Uudet osaamisyhteisöt olisi 
perustettava ja niiden prioriteettialat sekä 
valintamenettelyn järjestäminen ja 
aikataulu olisi vahvistettava strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella.

(9) Uudet osaamisyhteisöt olisi 
perustettava ja niiden prioriteettialat sekä 
valintamenettelyn järjestäminen ja 
aikataulu olisi vahvistettava strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella 
soveltamalla täsmällistä, avointa ja 
kilpailuun perustuvaa prosessia, jossa 
otetaan huomioon alhaalta ylös etenevät 
lähestymistavat sekä yhteiskunnallisten 
haasteiden muuttuvan ympäristön 
EU:ssa, mutta joka on samalla selkeä ja 
ennustettava mahdollisten osallistujien 
näkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Uudet osaamisyhteisöt olisi 
perustettava ja niiden prioriteettialat sekä 

(9) Uudet osaamisyhteisöt olisi 
perustettava kilpailua hyödyntäen ja 
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valintamenettelyn järjestäminen ja 
aikataulu olisi vahvistettava strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella.

niiden prioriteettialat sekä 
valintamenettelyn järjestäminen ja 
aikataulu olisi vahvistettava strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella.
Uusien osaamisyhteisöjen 
valintaprosessin kaikkien vaiheiden olisi 
oltava avoimia.

Or. en

Tarkistus 83
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
olisi tuettava ratkaisujen löytämistä 
eurooppalaisen yhteiskunnan suurille 
yhteisille haasteille, jotka on mainittu 
Euroopan parlamentin mietinnössä 
innovaatiounionista, eli seuraaville 
haasteille:
– nykyiset väestörakenteen muutokset: 
ikääntyvä yhteiskunta, maailman 
väestönkasvu (ravinto, terveys, tautien 
ehkäisy), kaupungistuminen, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus ja siirtolaisuus,
– siirtyminen (biologisten ja ei-
biologisten) resurssien kestävään 
käyttöön: ilmastonmuutos, uusiutuva 
energia ja energiatehokkuus, 
resurssitehokkuus, veden niukkuus, tulvat 
ja ponnistukset elintärkeiden raaka-
aineiden turvaamiseksi ja korvaamiseksi,
– vahva, vakaa, tasavertaiset edellytykset 
tarjoava ja kilpailukykyinen 
talousperusta: talouden elpyminen, 
tietoon perustuvan yhteiskunnan 
valjastaminen käyttöön ja EU:n 
kilpailukyvyn ja työllisyyden 
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vauhdittaminen.
Nämä kolme yhteiskunnallista haastetta 
ovat osittain päällekkäisiä ja liittyvät 
toisiinsa ja kattavat kaikki Horisontti 
2020 -puiteohjelman toisessa pilarissa 
mainitut haasteet.

Or. en

Perustelu

Innovoinnin on oltava unionissa relevanttia yhteiskunnalle ja sillä on pyrittävä löytämään 
vastaukset nykypäivän suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tarkistus 84
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
lukumäärä olisi määritettävä strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa vahvistettujen 
prioriteettien mukaisesti. 
Osaamisyhteisöjen olisi oltava kooltaan 
merkittäviä ollakseen maailmanluokan 
toimijoita ja voidakseen muuttaa 
innovoinnin toimintaympäristöä EU:ssa 
sekä antaakseen aloillaan tuntuvan 
panoksen yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen. Osaamisyhteisöjen 
valintaprosessin olisi joka tapauksessa 
perustuttava ehdotusten laatuun ja 
toteuttamiskelpoisuuteen sekä niihin 
sisältyviin mahdollisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 85
Judith A. Merkies
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) EIT:n olisi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä nimittäessään 
sovellettava räätälöityä lähestymistapaa ja 
otettava huomioon, että kaikilla 
osaamisyhteisöillä ei ole samanlaisia 
rahoitustarpeita eivätkä ne ole kooltaan ja 
kestoltaan samanlaisia.

Or. en

Perustelu

Liiketoiminta-alat eroavat toisistaan siksi tarvitaan erilaisia lähestymistapoja. Eräät 
osaamisyhteisöt tarvitsevat vain muutaman kollokaation, kun toiset taas toimivat laajemmalla 
säteellä. EIT:llä olisi oltava yksilöity lähestymistapa kullekin osaamisyhteisölle.

Tarkistus 86
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) EIT on ainoa Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan sisältyvä väline, jossa 
koulutusnäkökohtaa korostetaan 
voimakkaasti. EIT:n olisi kehityttävä 
maailmanluokan yliopistollisen 
jatkokoulutuksen tarjoajaksi sekä otettava 
käyttöön mullistava korkea-asteen 
koulutuksen toiminta-ajatus, jolla 
eurooppalainen paradoksi voidaan 
ratkaista.

Or. en

Tarkistus 87
Ioannis A. Tsoukalas
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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 ja 
kesäkoulutusta, etäopiskeluna 
suoritettavia kursseja sekä 
harjoittelijapaikkoja. EIT olisi 
panostettava maailmanluokan EIT-
brändin kehittämiseen innovatiivisen 
yrittäjäkoulutuksen alalla.

Or. en

Tarkistus 88
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) EIT:tä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä rohkaistaan 
kehittämään koulutusalan synergioita 
EU:n ja jäsenvaltioiden politiikkojen 
kanssa, jotta ne voivat tukea sellaisen 
inhimillisen pääoman tulevaa 
saatavuutta, joka on olennaisen tärkeä 
Euroopan tien tasoittamiseksi kohti 
tieteellistä, teknologista ja innovoinnin 
johtoasemaa. Tätä varten olisi edistettävä 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan alan 
koulutusta ja otettava käyttöön nuorille 
eurooppalaisille ja parhaille lukio- ja 
yliopisto-opiskelijoille tarkoitettuja 
yritysvalmennusohjelmia, 
harjoittelijapaikkoja ja apurahoja.

Or. en
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Tarkistus 89
Ioannis A. Tsoukalas

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. EIT:n olisi 
huolehdittava osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisestä 
koordinaatiosta ja yhteistyöstä, jotta 
varmistetaan, että EIT:n lukuisista 
kumppaneista saadaan synergiaetuja ja 
lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 90
Judith A. Merkies

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 ja luotava 
yhteyksiä EU-tason asiaan liittyvien ja 
täydentävien tutkimus-, kehitys- ja 
innovointialoitteiden ja -välineiden 
kanssa, kuten eurooppalaiset 
innovaatiokumppanuudet ja SET-
suunnitelmat.

Or. en



PE492.618v01-00 16/67 AM\906376FI.doc

FI

Perustelu

Täydentävyydet ja aloitteiden väliset yhteydet ovat tarpeen EU:n innovointitoiminnan 
selkeyttämiseksi.

Tarkistus 91
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
olisi toimittava innovoinnin 
alullepanijoina ja niiden olisi kyettävä 
tuottamaan merkittävä määrä hyvin 
tarpeellisia innovoijia, jotka toimivat 
yrittäjäkulttuurin ja -kokemuksen 
esittelijöinä ja osaavat luoda 
innovatiivisia ja tietoon perustuvia pk-
yrityksiä sekä muuttaa perusteellisesti 
nykyisiä yrityksiä. Osaamisyhteisöjen olisi 
toimittava esimerkkeinä ja helposti 
omaksuttavina yhteistyömalleina muille 
eurooppalaisille, alueellisille ja 
kansallisille tutkimus-, kehitys- ja 
innovointiyhteisöille sekä mallina 
rakennerahastojen käytön 
vakiinnuttamisesta unionin 
innovointitavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot (13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot 
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osallistuisivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, 
kumppaniorganisaatioiden olisi oltava 
vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon 
sijoittautuneita.

osallistuisivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, 
kumppaniorganisaatioiden olisi oltava 
vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon 
sijoittautuneita.

Huippuosaamisen olisi oltava yleisesti 
ottaen EIT:n tärkein moottori sen 
edistäessä osallistumisen laajentamista 
huippuosaamisen lisäämiseksi unionissa, 
huippuosaamiseen johtava portaikko 
-käsite mukaan luettuna, millä 
kannustetaan edelleen pienten 
tutkimusryhmien ja erittäin 
innovatiivisten start up -yritysten 
kaltaisten huippuosaamissolujen 
vahvojen yksikköjen osallistumista, jolloin 
ne voivat toimia innovoinnin 
alullepanijoina alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä levittää 
innovointikulttuuria EIT:stä koko 
unioniin.

Or. en

Tarkistus 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot 
osallistuisivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, 
kumppaniorganisaatioiden olisi oltava 
vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon 
sijoittautuneita.

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot 
osallistuisivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, 
kumppaniorganisaatioiden olisi oltava 
vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon 
sijoittautuneita. EIT:n ja 
osaamisyhteisöjen olisi lisäksi pyrittävä 
kehittämään edelleen julkisuustoimiaan 
ja luomaan yhteyksiä kehittyvien ja 
mahdollisten huippuosaamiskeskusten 
laitoksiin ja muihin kumppaneihin 
erityisesti silloin, kun kysyntä ja/tai 
tarjonta on selkeästi osoitettu, 
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tehokkaimman mahdollisen 
tuloksellisuuden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Samalla kun EIT:n ja osaamisyhteisöjen toiminta takaa huippuosaamisen, sen olisi tarjottava 
hyötyä mahdollisimman suurelle joukolle sidosryhmiä, alueita ja jäsenvaltioita.

Tarkistus 94
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot 
osallistuisivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, 
kumppaniorganisaatioiden olisi oltava 
vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon 
sijoittautuneita.

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot 
osallistuisivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, 
kumppaniorganisaatioiden olisi oltava 
vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon 
sijoittautuneita. Arviointikriteereiden olisi 
sisällettävä myönteisenä osoittimena 
sellaisten jäsenvaltioiden osallistumisen, 
jotka eivät vielä kuulu jo olemassa 
olevaan osaamisyhteisöön.

Or. en

Tarkistus 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot 
osallistuisivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, 
kumppaniorganisaatioiden olisi oltava 

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot 
osallistuisivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, 
kumppaniorganisaatioiden olisi oltava 
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vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon 
sijoittautuneita.

vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon 
sijoittautuneita. EIT:n olisi varmistettava 
avoin pääsy kaikkiin laadukkaisiin 
eurooppalaisiin tutkimusyhteisöihin.

Or. en

Tarkistus 96
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) EIT:n olisi kiinnitettävä huomiota 
hyvän tasapainon saavuttamiseen niiden 
osaamiskolmion toimijoiden välille, jotka 
osallistuvat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, sekä kiinnittämään 
tässä yhteydessä erityistä huomiota 
pienten tutkimuskeskusten ja pk-yritysten 
kaltaisiin pieniin toimijoihin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että osaamiskolmion eri tekijöiden osallistuminen on hyvässä tasapainossa.

Tarkistus 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi toimittava 
osaamiskolmion toteuttamisen malleina 
EU:ssa ja niiden olisi myöhemmin 
kehityttävä innovoinnin valmiuksien 
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parantamisen palveluntarjoajiksi koko 
EU:ssa, jotka suunnittelevat ja toteuttavat 
innovointipolitiikkoja ja älykkäitä 
erikoistumisstrategioita.

Or. en

Tarkistus 98
Judith A. Merkies

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. Merkittävä 
osa osaamisyhteisöjen vuosittain 
saamasta rahoitusosuudesta olisi 
myönnettävä kilpailuun perustuvan 
arviointijärjestelmän perusteella.

Or. en

Tarkistus 99
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) EIT:n olisi pyrittävä keventämään 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
hallinnollista taakkaa.

Or. en
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Tarkistus 100
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa 
olisi otettava huomioon komission 
lausunto Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritellyistä EIT:n erityistavoitteista sekä 
EIT:n täydentävyydestä unionin 
politiikkoihin ja välineisiin nähden.

(15) EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa 
olisi otettava huomioon komission, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
lausunnot Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa määritellyistä EIT:n 
erityistavoitteista sekä EIT:n 
täydentävyydestä unionin politiikkoihin ja 
välineisiin nähden.

Or. en

Tarkistus 101
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) EIT:tä koskevasta arvioinnista olisi 
saatava oikea-aikaista materiaalia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman arviointiin 
vuosina 2017 ja 2023.

(17) EIT:tä koskevassa arvioinnissa olisi 
verrattava suoraan EIT:n ja Horisontti 
2020 -ohjelman asiaan liittyvien 
välineiden tulos- ja avainindikaattoreita 
ja siitä olisi saatava oikea-aikaista 
materiaalia Horisontti 2020 -puiteohjelman 
arviointiin vuosina 2017 ja 2023.

Or. en

Tarkistus 102
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission osallistumista seurantaprosessiin ei ole tarpeen lisätä, sillä se paisuttaisi 
byrokratiaa.

Tarkistus 103
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Komission olisi lisättävä osuuttaan 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
erityisten toimintanäkökohtien toteutuksen 
seurannassa.

Or. en

Tarkistus 104
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Alkuperäisistä suunnitelmista 
poiketen EIT:n säätiö ei saa suoraa 
rahoitusta EU:n talousarviosta, eikä 
siihen pitäisi soveltaa EU:n 
vastuuvapausmenettelyä.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 105
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Alkuperäisistä suunnitelmista 
poiketen EIT:n säätiö ei saa suoraa 
rahoitusta EU:n talousarviosta, eikä 
siihen pitäisi soveltaa EU:n 
vastuuvapausmenettelyä.

Poistetaan.

Or. it

(Vertaa liitteen 2 jakson 1 kohdan n alakohdan poistamista koskeva tarkistus)

Tarkistus 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 2 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"innovaatiolla" tarkoitetaan sitä 
prosessia, jolla vastataan uusilla ideoilla 
yhteiskunnalliseen tai taloudelliseen 
kysyntään ja luodaan uusia tuotteita, 
palveluja, prosesseja tai liiketoiminta- ja 
organisaatiomalleja, joilla on arvoa 
yhteiskunnalle ja jotka otetaan 
menestyksellisesti käyttöön olemassa 
olevilla markkinoilla tai jotka pystyvät 
luomaan uusia markkinoita;"

Or. en
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Perustelu

Markkinaulottuvuus on innovoinnin avaintekijä.

Tarkistus 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
2 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"(9 a) Alueelliset innovaatio- ja 
toteutusyhteisöt pyrkivät kehittämään 
suhteitaan EIT:n kanssa siten, että ne 
lopulta ovat osa sitä. Tämä tarkoittaa, että 
alueellinen innovaatio- ja toteutusyhteisö 
on korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yhtiöiden ja 
muiden innovointiprosessiin osallistuvien 
sidosryhmien muodostama itsenäinen ja 
strategisen verkoston muodossa toimiva 
kumppanuus, joka perustuu yhteiseen 
keski- ja pitkän aikavälin suunnitteluun 
ja jolla on erityinen mahdollisuus nousta 
huippuosaamiseen johtavaa portaikkoa 
pitkin ylöspäin saavuttamalla 
huippuosaaminen korkea-asteen 
koulutuksessa, tutkimuksessa ja 
innovoinnissa ja jolle lopulta myönnetään 
virallinen asema suhteessa EIT:iin sen 
täsmällisestä oikeudellisesta muodosta 
riippumatta."

Or. en

Tarkistus 108
Ioannis A. Tsoukalas
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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 
fyysisistä ja virtuaalikonferensseista ja 
tapahtumista koostuvaa foorumia, jossa 
voivat olla edustettuina kansalliset ja 
alueviranomaiset, yritystoiminnan, 
koulutuksen ja tutkimuksen alan 
edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, 
järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja 
klusteriorganisaatiot sekä muut 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista

Or. en

Tarkistus 109
Silvia-Adriana Ţicău

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 alue- ja 
paikallisviranomaiset, yritystoiminnan, 
korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen 
alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset 
yhteisöt, klusteriorganisaatiot sekä muut 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista;"

Or. ro
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Tarkistus 110
Mario Pirillo

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, kansalaisjärjestöt
sekä muut intressitahot kaikista 
osaamiskolmion osista;"

Or. en

Perustelu

Sidosryhmäfoorumin ei pitäisi koostua pelkästään osaamiskolmiota edustavista osapuolista, 
vaan siihen olisi kuuluttava myös asiaan liittyviä etuja ja huolenaiheita edustavia 
kansalaisjärjestöjä.

Tarkistus 111
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
2 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. "osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
lisäarvotoimilla" tarkoitetaan 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamia 
toimia, joilla edistetään tutkimuksen, 
innovaation ja korkea-asteen koulutuksen 
osaamiskolmion integrointia, mukaan 
lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustaminen sekä niiden hallinnolliset ja 

11. "osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
lisäarvotoimilla" tarkoitetaan 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamia 
toimia, joilla edistetään tutkimuksen, 
innovaation ja korkea-asteen koulutuksen 
osaamiskolmion integrointia, mukaan 
lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustaminen sekä niiden hallinnolliset ja 
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yhteensovittamistoimet." yhteensovittamistoimet sekä EIT:n 
yleisten tavoitteiden edistäminen."

Or. en

Tarkistus 112
Judith A. Merkies

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 tehtävänä on edistää Euroopan 
kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä 
sekä löytää ratkaisuja johdanto-osan 9 a 
kappaleessa mainituille eurooppalaisen 
yhteiskunnan suurille yhteisille haasteille 
tehostamalla ja vauhdittamalla 
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 yleiset tavoitteet, erityistavoitteet 
sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 
määritellään Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa.".

Or. en

Perustelu

Innovoinnin on oltava unionissa relevanttia yhteiskunnalle ja sillä on pyrittävä löytämään
vastaukset nykypäivän suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tarkistus 113
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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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 tehtävänä on edistää Euroopan 
kestävää taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä ja kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja unionin innovaatio- ja 
yrittäjyyskapasiteettia. Se pyrkii 
saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja 
integroimalla korkealuokkaisinta 
korkeakoulutus-, tutkimus-, innovaatio- ja 
yritystoimintaa.

EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet 
sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 
määritellään Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa.".

EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet 
sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 
määritellään Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa.".

Or. en

Tarkistus 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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 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 yrittäjähenkisen 
ajattelutavan kehittämiseksi.

EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet 
sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 
määritellään Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa.".

EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet 
sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 
määritellään Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa.".
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Or. en

Tarkistus 115
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohta seuraavasti:
"a) hallintoneuvosto, joka koostuu 
tasapuolisesti korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja 
yritystoiminnan alojen kokeneista 
korkean tason jäsenistä. Hallintoneuvosto 
vastaa EIT:n toimien ohjaamisesta, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valinnasta, nimeämisestä ja arvioinnista 
sekä kaikista muista strategisista 
päätöksistä;"

Or. en

Perustelu

EIT:n elimissä on koulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin ja yritystoiminnan alat oltava 
tasapuolisesti edustettuina.

Tarkistus 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) korvataan b alakohta seuraavasti:
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"b) luo aktiivisesti yhteyksiä nouseviin 
laitoksiin ja huippuosaamis- ja 
innovointikeskuksiin EU:n 
innovointikapasiteetin kasvattamiseksi. 
Tähän liittyy huippututkimuslaitosten ja 
vähemmän kehittyneiden alueiden 
tiimiyttämistä, twinning-toimintaa, 
henkilöstövaihtoa ja liikkuvuutta edistäviä 
ohjelmia, asiantuntijoiden neuvoja ja 
avustusta sekä yhteisten strategioiden 
laatimista."

Or. en

Tarkistus 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) korvataan b alakohta seuraavasti:
"b) tekee toimintaansa tunnetuksi 
mahdollisten kumppaniorganisaatioiden 
parissa, etenkin pk-yritysten ja nousevien 
ja mahdollisten huippuosaamiskeskusten 
parissa, rohkaistakseen niitä 
osallistumaan toimintaansa ja 
helpottaakseen sitä;"

Or. en

Tarkistus 118
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan c alakohta seuraavasti:
"c) valitsee ja nimeää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä 7 artiklan mukaisesti 
sekä määrittelee sopimuksilla niiden 
oikeudet ja velvollisuudet, tarjoaa niille 
nopeasti asianmukaista tukea; soveltaa 
asianmukaisia 
laadunvalvontatoimenpiteitä, seuraa 
jatkuvasti niiden toimia ja tuotoksia ja 
arvioi niitä määräajoin, ja varmistaa eri 
kollokaatioiden ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisen 
koordinaation riittävyyden;"

Or. en

Perustelu

EIT:n tehtävänä olisi oltava osaamis- ja innovaatioyhteisöjen asianmukainen tukeminen, 
niiden toiminnan ja tulosten arvioiminen sekä eri kollokaatioiden ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisen koordinaation varmistaminen.

Tarkistus 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

(a b) Lisätään alakohta seuraavasti:
"f a) arvioi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen soveltamia 
immateriaalioikeuksia koskevia 
käytäntöjä ja niiden vaikutuksia unionin 
innovaatiokapasiteettiin ja erityisesti pk-
yrityksiin; antaa ohjeita innovatiivisista 
immateriaalioikeuksien malleista, jotka 
edistävät tietämyksen siirtoa ja 
levittämistä EU:ssa;"
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Or. en

Perustelu

EIT:n tehtävänä tässä yhteydessä on antaa strategista ohjausta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille. EIT:n suorittama immateriaalioikeuksia koskevien käytäntöjen arviointi 
olisi siksi tehtävä osaamis- ja innovaatioyhteisöihin keskittyen.

Tarkistus 120
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan h alakohta seuraavasti:
"h) varmistaa EIT:n toimien ja yhteisön 
muiden ohjelmien välinen täydentävyys, 
synergia ja johdonmukaisuus;"

Or. it

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa johdonmukaisuus EU:n muiden ohjelmien 
tavoitteiden kanssa ja rohkaista monialaisuuteen.

Tarkistus 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään h a alakohta seuraavasti:
"h a) kehittyä innovaatiokapasiteetin 
lisäämistä tukevaksi palveluntarjoajaksi, 
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joka avustaa kansallisia ja alueellisia 
elimiä etenkin huonommin suoriutuvilla 
alueilla innovointipolitiikkojen ja 
älykkäiden erikoistumisstrategioiden 
suunnittelussa ja toteuttamisessa;"

Or. en

Tarkistus 122
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(a b) Lisätään h a alakohta seuraavasti:
"h a) edistää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä erinomaisina 
innovointikumppaneina Euroopan 
unionissa ja sen ulkopuolella."

Or. en

Tarkistus 123
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(a c) Lisätään h b alakohta seuraavasti:
"h b) tukee ja neuvoo osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä hallinnollisissa ja 
taloudellisissa kysymyksissä ja laatii 
parhaiden käytäntöjen oppaan hyvien 
käytäntöjen ja kokemusten levittämiseksi 
nykyisiltä osaamisyhteisöiltä uusille 
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osaamisyhteisöille."

Or. en

Tarkistus 124
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – 1 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a d) Lisätään h c alakohta seuraavasti:
"h c) tukee eri kollokaatioiden ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välistä 
tehokasta viestintää ja temaattista 
yhteistyötä."

Or. en

Tarkistus 125
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – 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 
ja jossa EIT saa palautetta sidosryhmiltä 
EIT:n tavoitteista, strategiasta ja 
toiminnasta.

Or. en
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Tarkistus 126
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan b 
alakohta seuraavasti:
"b) innovaatioon perustuva 
huippututkimus aloilla, joilla on suuri 
taloudellinen tai yhteiskunnallinen 
merkitys ja joilla hyödynnetään sekä 
Euroopan että kansallisen tason 
tutkimuksen tuloksia Euroopan 
kilpailukyvyn lujittamiseksi 
kansainvälisesti ja ratkaisujen 
löytämiseksi suuriin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin."

Or. en

Perustelu

Innovoinnilla on pyrittävä Euroopan unionissa löytämään ratkaisuja suuriin yhteisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tarkistus 127
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maisterin- ja tohtorintutkintotason 
koulutustoiminta sekä ammatillinen 
täydennyskoulutus aloilla, joilla on 
mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin 

c) maisterin- ja tohtorintutkintotason 
koulutustoiminta sekä ammatillinen 
täydennyskoulutus aloilla, joilla on 
mahdollisuudet vastata unionin tuleviin 
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sosioekonomisiin tarpeisiin ja jotka 
edistävät innovaatioon liittyvien taitojen 
kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen 
parantamista sekä tutkijoiden ja 
opiskelijoiden liikkuvuutta;"

työmarkkinatarpeisiin ja jotka edistävät 
innovaatioon liittyvien taitojen 
kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen 
parantamista sekä tutkijoiden ja 
opiskelijoiden liikkuvuutta;"

Or. it

Perustelu

On olennaista sisällyttää viittaus työmarkkinoihin, jotta voidaan keskittyä koulutustoimien 
tavoitteisiin, jotka koskevat sen varmistamista, että kansalaiset ovat koulutettuja ja voivat 
tulla työmarkkinoille.

Tarkistus 128
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) maisterin- ja tohtorintutkintotason 
koulutustoiminta sekä ammatillinen 
täydennyskoulutus aloilla, joilla on 
mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin 
sosioekonomisiin tarpeisiin ja jotka 
edistävät innovaatioon liittyvien taitojen 
kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen 
parantamista sekä tutkijoiden ja 
opiskelijoiden liikkuvuutta;"

c) maisterin- ja tohtorintutkintotason 
koulutustoiminta sekä ammatillinen 
täydennyskoulutus aloilla, joilla on 
mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin 
sosioekonomisiin tarpeisiin ja jotka
levittävät lahjakkuuden laajemmalle 
pohjalle EU:ssa ja edistävät innovaatioon 
liittyvien taitojen kehittämistä, johtamis- ja 
yrittäjäntaitojen parantamista, 
huippulahjakkuuksien esiin 
houkuttelemista ja kiinnittämistä sekä 
tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta;"

Or. en

Tarkistus 129
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään 6 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
pyrittävä liittymään tutkimuksen, 
kehittämisen ja innovoinnin alojen 
eurooppalaisiin, kansallisiin ja 
alueellisiin aloitteisiin ja paikallisiin 
välineisiin sekä koordinoimaan 
mahdollisimman tehokkaasti niiden 
kanssa."

Or. en

Tarkistus 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 6 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
annetaan laajat valtuudet itse määritellä 
sisäinen organisaationsa ja 
kokoonpanonsa. Erityisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on
a) perustettava hallintorakenne, johon 
kuuluu korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan alojen 
edustajia;
b) oltava avoimia uusille jäsenille, 
erityisesti innovatiivisille pk-yrityksille, 
jotka voivat tuoda lisäarvoa 
kumppanuuteen;
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c) toimittava avoimesti."

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallintorakenteen on pysyttävä joustavana tehokkaan 
organisoinnin varmistamiseksi.

Tarkistus 131
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Korvataan 6 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
annetaan laajat valtuudet itse määritellä 
sisäinen organisaationsa ja 
kokoonpanonsa sekä täsmällinen 
toimintasuunnitelmansa ja omat 
työmenetelmänsä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on erityisesti 
pyrittävä pysymään avoimina uusille 
jäsenille silloin, kun nämä tuovat 
lisäarvoa yhteistyöryhmään, ottaen 
huomioon kumppanuuden vakaus ja 
jatkuvuus."

Or. en

Tarkistus 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään 6 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Erityisesti olisi kehitettävä 
täydentävyyttä ja synergioita 
rakennerahastojen kanssa edistämällä 
useita rahastoja kattavaa lähestymistapaa. 
EIT:n olisi myönnettävä "laatuleiman" 
myönteisesti arvioiduille hankkeille, jotka 
eivät ole budjettivarojen niukkuuden 
vuoksi muuten saaneet rahoitusta. 
Kansallisia ja rakennerahastojen varoja 
voitaisiin käyttää yhteistyössä EIT:n 
kanssa paluuapurahojen ja 
asettautumiskorvauksien myöntämiseen 
EIT:n koulutustoimissa tutkinnon 
suorittaneille levittäen siten 
maantieteellisesti EIT:n innovaatio- ja 
yrittäjyyskapasiteettia koko EU:hun."

Or. en

Tarkistus 133
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään 6 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
"3 a. EIT:n tuotosten perillemenon 
parantamiseksi olisi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toteuttamilla toimilla 
oltava mitattavissa oleva vaikutus 
kestävien innovatiivisten uusien ja spin-
off-yritysten perustamiseen erityisesti 
tukemalla EIT:n tutkintojen suorittajien 
ja EIT:ssä koulutettujen henkilöiden 
verkostoitumista ja yrittäjätoimintaa."
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Or. en

Tarkistus 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 7 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. EIT valitsee osaamis- ja 
innovointiyhteisöksi tai alueelliseksi 
innovaatio- ja toteutusyhteisöksi 
nimettävän yhteistyöryhmän kilpailuun 
perustuvalla avoimella menettelyllä. EIT 
hyväksyy ja julkaisee osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tai alueellisten 
innovaatio- ja toteutusyhteisöjen valintaa 
koskevat yksityiskohtaiset perusteet, joissa 
periaatteina ovat huippuosaaminen ja 
merkityksellisyys innovaation kannalta; 
valintamenettelyyn osallistuu myös 
ulkopuolisia riippumattomia 
asiantuntijoita."

Or. en

Tarkistus 135
Judith A. Merkies

Ehdotus 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-

1 a. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritetään yksityiskohtaiset säännöt, 
joiden mukaisesti uudet osaamis- ja 
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ohjelmassa määritettyjen prioriteettialojen 
ja määräaikojen mukaisesti."

innovaatioyhteisöt on perustettava. 
Kuusikymmentä prosenttia uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen
määrärahoista vuosina 2014–2020 on 
käytettävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, jotka perustuvat 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määriteltyihin teemoihin. EIT voi osoittaa 
loput 40 prosenttia uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen määrärahoista 
vapaasti joko näiden yhteisöjen 
täytäntöönpanoon tai uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen perustamiseen 
muiden teemojen pohjalta. EIT voi 
vapaasti päättää kaikkien uusien osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen asianmukaiset 
koot, kestot sekä aikataulut.

Or. en

Perustelu

EU:n innovointipolitiikan joustavuuden lisäämiseksi on EIT:llä oltava mahdollisuus perustaa 
osaamisyhteisöjä myös muiden teemojen pohjlata kuin niiden, jotka on vahvistettu 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa ehdotettujen 
teemojen joukosta se voi vapaasti valita kaikkein tarkoituksenmukaisimmat. Se voi vapaasti 
päättää kaikkien uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen asianmukaiset koot, kestot sekä 
aikataulut.

Tarkistus 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus 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 
nimeämisen strategisessa innovaatio-
ohjelmassa selkeästi määritettyjen 
prioriteettialojen ja määräaikojen 
mukaisesti." Valittujen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen määrä perustuu 
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eurooppalaisten konsortioiden kypsyyteen 
ja valmiuteen muodostaa uskottavia 
osaamis- ja innovointiyhteisöjä, 
mahdollisiin yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin vaikutuksiin sekä 
synergioiden mahdollisuuksiin muiden 
aloitteiden kanssa samoin kuin Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
varojenkäyttökykyyn ja käytettävissä 
olevaan talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 7 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:
"1 b. Uusien osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen valinnan on 
perustuttava kilpailuun ja sen on 
pohjauduttava kunkin tarkasteltavana 
olevan osaamisyhteisön omiin ansioihin 
ja mahdollisuuksiin eikä se saa riippua 
muiden osaamisyhteisöjen suorituksista."

Or. en

Tarkistus 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

(a b) Lisätään 1 c kohta seuraavasti:
"1 c. Valittaessa uusia osaamis- ja 
innovointiyhteisöjä on keskityttävä 
pääasiassa niiden mahdollisuuksiin 
edistää innovointia ja yrittäjyyttä. 
Osaamis- ja innovointiyhteisöjen on 
osallistuttava yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen."

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että osaamisyhteisöt osallistuvat suurimpien yhteiskunnallisten haasteidemme 
ratkaisemiseen, mutta on tehtävä selväksi, että se ei saa olla tärkein peruste 
osaamisyhteisöjen valinnan yhteydessä. Tärkein valintakriteeri on osaamisyhteisön 
potentiaali innovoinnin ja yrittäjyyden vauhdittamiseen. 

Tarkistus 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
"2. Edellä 1 kohdassa esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tai alueellisten 
innovaatio- ja toteutusyhteisöjen 
valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota 
seuraavaan:

Or. en



PE492.618v01-00 44/67 AM\906376FI.doc

FI

Tarkistus 140
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(a b) Lisätään b a alakohta seuraavasti:
"b a) niiden kyky myötävaikuttaa 
Euroopan parlamentin mietinnössä 
innovaatiounionista mainitun kolmen 
suuren yhteiskunnallisen haasteen 
ratkaisemiseen."

Or. en

Tarkistus 141
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(a c) Korvataan 7 artiklan 2 kohdan 
d alakohta seuraavasti:
"d) korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovaation 
osaamiskolmiossa toimivien 
organisaatioiden osallistuminen 
kumppanuuteen, ottaen huomioon hyvän 
tasapainon varmistaminen näiden kolmen 
tekijän välillä."

Or. en

Tarkistus 142
Judith A. Merkies



AM\906376FI.doc 45/67 PE492.618v01-00

FI

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

Komission teksti Tarkistus

h) valmius luoda synergiaa Euroopan 
unionin muiden aloitteiden kanssa."

h) valmius luoda synergiaa Euroopan 
unionin muiden aloitteiden kanssa 
tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin 
aloilla."

Or. en

Tarkistus 143
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään h a alakohta seuraavasti:
"h a) yhteistyöryhmän täydentävyys 
muihin unionin, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten innovointiohjelmiin 
nähden."

Or. en

Tarkistus 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

(b a) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:
"2 a. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
määrittävät yksityiskohtaisen 
toimintasuunnitelmansa ja 
työmenetelmänsä. Erityisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on
a) laadittava vuosittain 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 
erityistavoitteet, välitavoitteet ja keskeiset 
suoritusindikaattorit;
b) kehitettävä strategioita sellaisen 
taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi, 
jonka myötä EU-rahoitusta asteittain 
vähennetään;
c) kehitettävä julkisuustoimia etenkin 
nousevien ja mahdollisten 
huippuosaamiskeskusten osalta;"

Or. en

Perustelu

"Nousevat ja mahdolliset huippuosaamiskeskukset" on parempi ilmaisu kuin "huonommin 
suoriutuvien EU:n alueiden huippuosaamiskeskukset', sillä ensin mainittuun ei sisälly selkeää 
maantieteellistä viittausta, vaan asia ilmaistaan implisiittisesti, jolloin pääpaino on 
huippuosaamisessa.

Tarkistus 145
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamisen vähimmäisehtona on, että 
siihen osallistuu vähintään kolme 
kumppaniorganisaatiota vähintään 
kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien 

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

näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava 
toisistaan riippumattomia 
osallistumissääntöjen 7 artiklan 
mukaisesti."

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan kohdan alkuperäinen sanamuoto.

Tarkistus 146
Judith A. Merkies

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

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 
kahdesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien 
näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava 
toisistaan riippumattomia 
osallistumissääntöjen 7 artiklan 
mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 147
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Osaamis- ja innovaatioyhteisön
muodostavien 
kumppanuusorganisaatioiden 
enemmistön on oltava jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita. Kuhunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin 
yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi 
yksityinen yritys."

4. a) Vähintään kahden kolmasosan
osaamis- ja innovaatioyhteisön
muodostavista 
kumppanuusorganisaatioista on oltava 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita.

b) Kuhunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin 
yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi 
yksityinen elin sekä yksi pk-yritys."

Or. en

Tarkistus 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – e a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
"4 a. Alueelliset innovaatio- ja 
toteutusyhteisöt pyrkivät kehittämään 
suhteitaan EIT:n kanssa siten, että ne 
lopulta ovat osa sitä. Alueellista 
innovaatio- ja toteutusyhteisöä on 
pidettävä sellaisena, mikäli sen kehitys 
antaa lupauksia kaikkien edellä 
mainittujen ehtojen täyttämisestä 
aikanaan. Alueellisen innovaatio- ja 
toteutusyhteisön on täytettävä vähintään 2 
kohdan b, c, d, e, f ja g alakohdassa 
vahvistetut ehdot. Edellä 1 kohdassa 
mainittu viranomainen päättää myös 
alueellisten innovaatio- ja 
toteutusyhteisöjen valinnasta."
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Or. en

Tarkistus 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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."

EIT:n tuotosten perillemenon 
parantamiseksi olisi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toteuttamilla toimilla 
oltava mitattavissa oleva vaikutus 
kestävien innovatiivisten uusien ja spin-
off-yritysten perustamiseen erityisesti 
tukemalla EIT:n tutkintojen suorittajien 
ja EIT:ssä koulutettujen henkilöiden 
verkostoitumista ja yrittäjätoimintaa.

Or. en

Tarkistus 150
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

EIT huolehtii keskeisten 
suoritusindikaattoreiden perusteella ja 

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

yhteistyössä komission kanssa siitä, että 
kunkin osaamis- ja innovointiyhteisön 
tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan 
jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin 
ulkoinen arviointi siten, että sen tuloksia 
voidaan verrata suoraan Horisontti 2020 
-ohjelman muun osan asiaan liittyviin 
välineisiin. Tulokset julkaistaan 
vuosittain EIT:n tulostaululla.

Or. en

Tarkistus 151
Judith A. Merkies

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 määrällisten ja 
laadullisten suoritusindikaattoreiden 
perusteella ja yhteistyössä komission
kanssa siitä, että kunkin osaamis- ja 
innovointiyhteisön tuotosta, tuloksia ja 
vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että 
niistä tehdään kolmen vuoden välein
ulkoinen arviointi. Seurannan ja 
arvioinnin on oltava 
tulossuuntautunutta."

Or. en

Tarkistus 152
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 b artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan 
kesto, jatkaminen ja päättäminen

Osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan 
kesto, jatkaminen, rahoitus ja päättäminen

Or. en

Tarkistus 153
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Määräajoin tehtävien arviointien tulokset 
ja toiminta-alojen erityispiirteet 
huomioiden osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminta-aika on tavallisesti 7–15 vuotta.

1. Määräajoin tehtävien arviointien tulosten 
ja toiminta-alojen erityispiirteiden mukaan 
osaamis- ja innovointiyhteisön toiminta-
aika on vähintään 3 vuotta.

Or. en

Tarkistus 154
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto voi päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminta-
aikaa alun perin asetettua pitemmälle, jos
se on tarkoituksenmukaisin keino 
saavuttaa EIT:n tavoitteet.

2. Hallintoneuvosto voi seurannan ja 
määräajoin tehtävien arviointien tulosten 
perusteella kolmen vuoden välein päättää 
jatkaa osaamis- ja innovaatioyhteisön
toiminnan rahoittamista, jos tämä on 
osoittanut pystyvänsä saavuttamaan omat 
tavoitteensa ja EIT:n tavoitteet.
Hallintoneuvosto noudattaa räätälöityä 
toimintatapaa ja ottaa huomioon, että 
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kaikilla osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
ei ole samoja rahoitustarpeita eivätkä ne 
ole kooltaan ja kestoltaan samanlaisia. 
Hallintoneuvosto voi päättää myöntää 
lisää määrärahoja osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle, mikäli se saavuttaa 
tavoitteensa suunniteltua nopeammin.

Or. en

Tarkistus 155
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Korvataan 9 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
'3. EIT on lisäksi otettava asianmukaisesti 
huomioon paikalliset, alueelliset, 
euroregio-tason, kansalliset ja 
hallitustenväliset politiikat ja aloitteet 
hyvien käytäntöjen, vakiintuneiden 
mallien ja olemassa olevien resurssien 
hyödyntämiseksi.

Or. it

Perustelu

On tärkeää sisällyttää paikalliset politiikat, kun pidetään mielessä niiden potentiaali tuottaa 
tuloja.

Tarkistus 156
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
9 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Muutetaan 3 kohta seuraavasti:
"3. EIT on lisäksi otettava 
asianmukaisesti huomioon paikalliset, 
alueelliset, kansalliset ja hallitustenväliset 
politiikat ja aloitteet hyvien käytäntöjen, 
vakiintuneiden mallien ja olemassa 
olevien resurssien hyödyntämiseksi."

Or. ro

Tarkistus 157
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

e) pääomalahjoitukset, mukaan luettuina 
ne, joita hallinnoi EIT:n säätiö;

e) pääomalahjoitukset;

Or. it

(Vertaa liitteen 2 jakson 1 kohdan n alakohdan poistamista koskeva tarkistus)

Tarkistus 158
Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen 
työohjelman, joka perustuu strategiseen 
innovaatio-ohjelmaan sen tultua 
hyväksytyksi ja jossa esitetään EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset 

a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen 
työohjelman, joka perustuu strategiseen 
innovaatio-ohjelmaan sen tultua 
hyväksytyksi ja jossa esitetään EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset 
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painopisteet ja suunnitellut toimet sekä 
arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä. Siihen 
sisältyvät myös osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja EIT:n toimien 
seurantaan tarkoitetut asianmukaiset 
indikaattorit. EIT toimittaa komissiolle 
kunkin n – 2 vuoden joulukuun 31 päivään 
mennessä alustavan jatkuvasti päivitettävän 
kolmivuotisen työohjelman. Komissio 
antaa kolmen kuukauden kuluessa 
lausunnon ottaen huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa määritellyt EIT:n 
erityistavoitteet sekä sen täydentävyyden 
unionin politiikkoihin ja välineisiin 
nähden. EIT ottaa komission lausunnon 
asianmukaisesti huomioon ja perustelee 
mahdollisen eriävän kantansa. EIT 
toimittaa lopullisen työohjelman tiedoksi 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle;

painopisteet ja suunnitellut toimet sekä 
arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä. Siihen 
sisältyvät myös osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja EIT:n toimien 
seurantaan tarkoitetut asianmukaiset 
indikaattorit, joissa on käytetty 
tulossuuntautunutta lähestymistapaa. EIT 
toimittaa komissiolle kunkin n – 2 vuoden 
joulukuun 31 päivään mennessä alustavan 
jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen 
työohjelman. Komissio antaa kolmen 
kuukauden kuluessa lausunnon ottaen 
huomioon Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa määritellyt EIT:n 
erityistavoitteet sekä sen täydentävyyden 
unionin politiikkoihin ja välineisiin 
nähden. EIT ottaa komission lausunnon 
asianmukaisesti huomioon ja perustelee 
mahdollisen eriävän kantansa. EIT 
toimittaa lopullisen työohjelman tiedoksi 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle;

Or. en

Tarkistus 159
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Mahdollisimman laadukkaisiin 
tuloksiin pääsemiseksi EIT varmistaa, että 
sen toimia – mukaan luettuina osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen hallinnoimat 
toimet – seurataan järjestelmällisesti ja 
että niistä tehdään määräajoin 
riippumaton arviointi. Arvioinnin on 
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oltava tulossuuntautunut. Arviointien 
tulokset julkistetaan."

Or. en

Tarkistus 160
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korvataan 2 kohdassa oleva sana 
"viiden" sanalla "kolmen".

(a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

'2. Komissio antaa EU- ja kansallisen 
tason sidosryhmiä kuultuaan EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toiminnan arviointia koskevan 
kertomuksen kesäkuuhun 2011 mennessä 
ja aina kolmen vuoden kuluttua uuden 
rahoituskehyksen voimaantulosta. 
Kertomuksessa arvioidaan EIT:n 
lisäarvon määrittämistä koskevia 
kriteereitä sekä toteutettujen toimien 
vaikutusta, tehokkuutta, kestävyyttä, 
vaikuttavuutta ja merkitystä sekä niiden 
suhdetta nykyisiin kansallisiin ja yhteisön 
politiikkoihin, niiden johdonmukaisuutta 
politiikkojen kanssa ja/tai sitä, miten ne 
täydentävät näitä politiikkoja, joilla 
tuetaan korkeakoulutusta, tutkimusta ja 
innovointia.

Or. it

Tarkistus 161
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
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Asetus (EY) N:o 294/2008
17 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a. Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
sisältyy analyysi EIT:n toimien ja unionin 
muiden aloitteiden, välineiden ja ohjelmien 
välisestä mahdollisesta synergiasta ja 
keskinäisestä täydentävyydestä."

2 a. Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
sisältyy analyysi EIT:n toimien ja unionin 
muiden aloitteiden, välineiden ja ohjelmien 
keskinäisestä johdonmukaisuudesta sekä 
niiden välisestä mahdollisesta synergiasta 
ja keskinäisestä täydentävyydestä."

Or. it

Perustelu

Olisi mainittava, että kyseisten toimien on vastattava tavoitteita, joihin pyritään.

Tarkistus 162
Giles Chichester

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
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 
1 060,743 miljoonaa euroa. Budjettivallan 
käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat 
rahoituskehyksen rajoissa. EIT:n 
rahoitusosuus osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille maksetaan näiden 
rahoituspuitteiden mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 163
Oreste Rossi
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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."

Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi 
vahvistetaan asetuksella (EU) N:o 
XX/XXX perustetun tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset 
määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. 
EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille maksetaan näiden 
rahoituspuitteiden mukaisesti."

Or. it

(Ks. asetusehdotuksen COM(2011)0809 6 artiklan 3 kohta.)

Tarkistus 164
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Korvataan 20 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. EIT:n menoihin kuuluvat 
henkilöstöstä, hallinnosta, instituution 
johtamisesta, infrastruktuurista ja 
toiminnasta aiheutuvat kulut. Hallinto- , 
johtamis- ja toimintamenot on pidettävä 
mahdollisimman vähäisinä taloudellisten 
ja tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
koskevien kriteereiden perusteella."
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Or. it

Tarkistus 165
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 20 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
22 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos EIT päätetään lopettaa, 
selvitysmenettely suoritetaan komission 
valvonnassa asiaan sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa tehtävissä 
sopimuksissa ja EIT:n säätiön 
perustamissäädöksessä on oltava 
asianmukaiset määräykset tällaista 
tilannetta varten."

Jos EIT päätetään lopettaa, 
selvitysmenettely suoritetaan komission 
valvonnassa asiaan sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa tehtävissä 
sopimuksissa on oltava asianmukaiset 
määräykset tällaista tilannetta varten."

Or. it

(Vertaa liitteen 2 jakson 1 kohdan n alakohdan poistamista koskeva tarkistus)

Tarkistus 166
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nimitettyjä jäseniä on kaksitoista, ja 
komissio nimittää heidät tasapainoisesti 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen ja tiede- ja tutkimustoiminnan 
piiristä. Heidän toimikautensa kestää neljä 
vuotta, eikä sitä voida uusia.

2. Nimitettyjä jäseniä on enintään 6, ja 
komissio nimittää heidät tasapainoisesti 
yritystoiminnan (pk-yrityksen mukaan 
luettuina), korkea-asteen koulutuksen ja 
tiede- ja tutkimustoiminnan piiristä. Heidän 
toimikautensa kestää neljä vuotta, eikä sitä 
voida uusia.

Or. it
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Perustelu

Vähentämällä jäsenten määrää pyritään vastaamaan avoimempaa hallintoa koskevaan 
vaatimukseen.

Tarkistus 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nimitettyjä jäseniä on kaksitoista, ja
komissio nimittää heidät tasapainoisesti 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen ja tiede- ja tutkimustoiminnan 
piiristä. Heidän toimikautensa kestää neljä 
vuotta, eikä sitä voida uusia.

2. Komissio nimittää kaksitoista ja 
Euroopan parlamentti nimittää kolme 
jäsentä, ja jäsenet nimitetään sukupuolten 
välinen tasapaino huomioon ottaen ja
tasapainoisesti yritystoiminnan, korkea-
asteen koulutuksen ja tiede- ja 
tutkimustoiminnan piiristä. Heidän 
toimikautensa kestää neljä vuotta, eikä sitä 
voida uusia.

Or. ro

Tarkistus 168
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii nimityksissä 
korkeakoulutus, tutkimus- ja 
innovaatiokokemuksen sekä innovaatio- ja 
yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja 
miesten tasapainoisesta edustuksesta ja 
ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovaation 
toimintaympäristön eri puolilla unionia.

Komissio huolehtii nimityksissä 
korkeakoulutus, tutkimus- ja 
innovaatiokokemuksen sekä innovaatio- ja 
yrityskokemuksen tasapainoisesta 
edustuksesta ja ottaa huomioon korkea-
asteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
innovaation toimintaympäristön eri puolilla 
unionia.

Or. it



PE492.618v01-00 60/67 AM\906376FI.doc

FI

Perustelu

Henkilön pätevyys ja kokemus ei riipu sukupuolesta eikä sukupuoli ole todiste kummastakaan. 
"Vaaleanpunaiset kiintiöt" ovat näin ollen sekä syrjiviä että mahdollisesti myös
vaikutukseltaan päinvastaisia: mikään ei esimerkiksi saisi estää täysin naisvaltaisen 
hallintoneuvoston nimittämistä.

Tarkistus 169
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää jäsenet ja tiedottaa
valintaprosessista ja hallintoneuvoston 
jäsenten lopullisesta nimityksestä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio nimittää jäsenet tiedotettuaan
valintaprosessista ja hallintoneuvoston 
jäsenten lopullisesta nimityksestä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Parlamentti ja neuvosto voivat antaa 
lausunnon valituista ehdokkaista ennen 
kuin komissio vahvistaa nimitykset.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan hallintoneuvoston jäsenten nimitysmenettelyn 
avoimuus.

Tarkistus 170
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirtymäkaudella alun perin kuuden 
vuoden ajaksi nimitetyt hallintoneuvoston 
jäsenet toimivat kautensa loppuun. Siihen 
ajankohtaan asti on kahdeksantoista 
nimitettyä jäsentä. Kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
hallintoneuvosto valitsee vuonna 2012 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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nimitetyistä jäsenistä yhden kolmanneksen 
kahden vuoden kaudeksi, yhden 
kolmanneksen neljän vuoden kaudeksi ja 
yhden kolmanneksen kuuden vuoden 
kaudeksi komission hyväksynnällä. 
Edustajajäseniä on kolme;

Or. it

Tarkistus 171
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 2 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio erottaa hallintoneuvoston 
jäsenen tai jäsenet, jo(t)ka ei(vät) hoida 
toimeensa kuuluvia tehtäviään unionin 
etujen mukaisesti. Komissio erottaa 
jäsenen tai jäsenet parlamentin ja 
neuvoston lausunnon perusteella.

Or. fr

Tarkistus 172
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hallintoneuvoston jäsenet toimivat 
itsenäisesti EIT:n etujen mukaisesti ja sen 
päämäärien ja tehtävän, identiteetin ja 
yhtenäisyyden turvaamiseksi.

4. Hallintoneuvoston jäsenet toimivat 
itsenäisesti EIT:n etujen mukaisesti ja sen 
päämäärien ja tehtävän, identiteetin ja 
yhtenäisyyden turvaamiseksi. Jäsenillä ei 
voi olla samanaikaisesti muita tehtäviä ja 
he hoitavat tehtäväänsä täysiaikaisesti.

Or. it



PE492.618v01-00 62/67 AM\906376FI.doc

FI

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa EIT:n avoimuus ja riippumattomuus, on tarpeen määrittää selkeästi, 
miltä pohjalta hallintoneuvoston jäsenet hoitavat ammattitaitoa edellyttävät tehtävänsä.

Tarkistus 173
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) se määrittelee komission 
suostumuksella hallintoneuvoston ja 
toimeenpanokomitean jäsenille 
suoritettavat asianmukaiset korvaukset, 
joiden suuruudessa otetaan huomioon 
vastaavat järjestelyt jäsenvaltioissa;

(g) se määrittelee komission 
suostumuksella hallintoneuvoston ja 
toimeenpanokomitean jäsenille 
suoritettavat asianmukaiset korvaukset, 
joiden suuruudeksi vahvistetaan 
keskiarvo jäsenvaltioissa sovelletuista 
vastaavista järjestelyistä.

Or. it

Tarkistus 174
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) se nimittää ja tarvittaessa erottaa 
johtajan sekä käyttää kurinpitovaltaa hänen 
suhteensa;

(i) se voi ehdottaa, että komissio nimittää
tai erottaa johtajan, ja se käyttää 
kurinpitovaltaa hänen suhteensa;

Or. fr

Tarkistus 175
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta – k alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(k) se hyväksyy eturistiriitoihin liittyvät
menettelysäännöt;

(k) se hyväksyy eturistiriitoihin, 
salassapitovelvollisuuteen ja viestintään
liittyvät menettelysäännöt;

Or. fr

Tarkistus 176
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) se valtuutetaan perustamaan säätiö, 
jäljempänä 'EIT-säätiö', jonka erityisenä 
tavoitteena on edistää ja tukea EIT:n 
toimia;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

On tärkeää välttää byrokraattisten rakenteiden lisääntyminen, jotta varmistetaan, että 
resursseja ei tuhlata.

Tarkistus 177
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) se valtuutetaan perustamaan säätiö, 
jäljempänä 'EIT-säätiö', jonka erityisenä 
tavoitteena on edistää ja tukea EIT:n 
toimia;

(n) se valtuutetaan ehdottamaan, että 
komissio perustaa säätiön, jäljempänä 
"EIT-säätiö", jonka erityisenä tavoitteena 
on edistää ja tukea EIT:n toimia. Säätiö 
perustetaan parlamentin ja neuvoston 
lausunnon perusteella;

Or. fr
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Tarkistus 178
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) se päättää EIT:n kielijärjestelyistä 
ottaen huomioon voimassa olevat 
monikielisyysperiaatteet ja EIT:n 
toiminnan asettamat käytännön 
vaatimukset;

(o) varmistaa, että EIT noudattaa
voimassa olevia monikielisyysperiaatteita;

Or. fr

Tarkistus 179
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) se päättää EIT:n kielijärjestelyistä 
ottaen huomioon voimassa olevat 
monikielisyysperiaatteet ja EIT:n 
toiminnan asettamat käytännön 
vaatimukset;

(o) se päättää EIT:n kielijärjestelyistä 
ottaen huomioon voimassa olevan 
lainsäädännön sekä voimassa olevat 
monikielisyysperiaatteet;

Or. it

Tarkistus 180
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 jakso – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(p a) se edistää unionia EIT:n 
välityksellä;
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Or. fr

Tarkistus 181
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto valitsee 
puheenjohtajansa nimitettyjen jäsentensä 
keskuudesta. Puheenjohtajan toimikausi on 
kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

1. Komissio nimittää puheenjohtajan. 
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, 
ja se voidaan uusia kerran. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston antaman 
lausunnon perusteella toimien komissio 
erottaa hallintoneuvoston 
puheenjohtajan, mikäli tämä ei hoida 
toimeensa kuuluvia tehtäviä unionin 
etujen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 182
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtajalla on oltava kokemusta ja 
tunnustettu asema EIT:n toiminta-aloilla. 
Hallintoneuvosto nimittää johtajan neljän 
vuoden toimikaudeksi. Hallintoneuvosto 
voi jatkaa toimikautta kerran neljällä 
vuodella, jos se katsoo sen olevan paras 
EIT:n etujen mukainen ratkaisu.

1. Johtajalla on oltava kokemusta ja 
tunnustettu asema EIT:n toiminta-aloilla. 
Hallintoneuvosto nimittää johtajan neljän 
vuoden toimikaudeksi. Hallintoneuvosto 
voi jatkaa toimikautta kerran neljällä 
vuodella, jos se katsoo sen olevan paras 
EIT:n etujen mukainen ratkaisu. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston antaman 
lausunnon perusteella toimien komissio 
erottaa johtajan, mikäli tämä ei hoida 
virkaansa kuuluvia tehtäviä unionin 
etujen mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 183
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 jakso – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukea hallintoneuvostoa ja 
toimeenpanokomiteaa niiden työssä, 
järjestää niiden kokousten 
sihteeristöpalvelut sekä antaa niille kaikki 
tiedot, joita ne tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamisessa;

(b) avustaa hallintoneuvostoa ja 
toimeenpanokomiteaa niiden työssä, 
järjestää niiden kokousten 
sihteeristöpalvelut sekä antaa niille kaikki 
tiedot, joita ne tarvitsevat tehtäviensä 
suorittamisessa;

Or. fr

Tarkistus 184
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 jakso – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) toimittaa EIT:n alustava tilinpäätös ja 
tase sisäiselle tarkastustoimelle ja sen 
jälkeen hallintoneuvostolle 
toimeenpanokomitean välityksellä;

(k) toimittaa EIT:n alustava tilinpäätös ja 
tase sisäiselle tarkastustoimelle ja sen 
jälkeen hallintoneuvostolle 
toimeenpanokomitean ja komission 
välityksellä;

Or. fr

Tarkistus 185
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Säädösehdotukseen liittyvä rahoitusselvitys – 2 kohta – 2.1 kohta – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osaamis- ja innovaatioyhteisön seuranta 1. Osaamis- ja innovaatioyhteisön seuranta 
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asianomaisen yhteisön 
liiketoimintasuunnitelmassa määritettyjen 
yksittäisten tavoitteiden ja keskeisten 
suoritusindikaattoreiden perusteella. 
Kullekin osaamis- ja innovaatioyhteisölle 
annetaan melkoisesti liikkumavaraa 
(alhaalta ylöspäin -lähestymistapa) 
määritellä sisäiset strategiansa ja 
organisaationsa, määrittää toimintansa ja 
hankkia tarvittavat resurssit.

asianomaisen yhteisön 
liiketoimintasuunnitelmassa määritettyjen 
yksittäisten tavoitteiden ja keskeisten 
suoritusindikaattoreiden perusteella. 
Kullekin osaamis- ja innovaatioyhteisölle 
annetaan melkoisesti liikkumavaraa 
(alhaalta ylöspäin -lähestymistapa) 
määritellä sisäiset strategiansa ja 
organisaationsa, määrittää toimintansa ja 
hankkia tarvittavat resurssit. 
Mahdollisuutta muodostaa strateginen 
organisaatio ylhäältä alaspäin -
periaatteen mukaisesti ei kuitenkaan 
suljeta pois.

Or. sl


