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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\902884FI.doc 3/40 PE483.613v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................36



PE483.613v01-00 4/40 PR\902884FI.doc

FI



PR\902884FI.doc 5/40 PE483.613v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n toimet 
innovatiivisen Euroopan edistämiseksi
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0822),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 173 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0462/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korkea-asteen koulutukseen, 
tutkimukseen ja innovaatioon liittyvää 
huippuosaamista kyllä esiintyy eri puolilla 
unionia, mutta liian usein se on 
pirstoutunutta. Euroopassa on löydettävä 
ratkaisut tämän strategisen yhteistyön 
puutteeseen maiden, toimialojen ja 

                                               
1 EUVL C,  s. .
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tieteenalojen välillä. Yleisen edun 
mukaisen laajan innovointia koskevan 
käsitteen – jossa keskitytään sosiaalisiin 
vaikutuksiin ja joka on kattavampi kuin 
tekninen ja tuotteisiin keskittyvä 
innovointi, joka sisältää kaikki 
sidosryhmät ja korostaa sosiaalisen 
innovoinnin roolia – olisi oltava 
keskeisessä asemassa EIT:ssä, ja sillä 
olisi edistettävä todellista muutosta 
unionin innovaatiojärjestelmissä ja -
malleissa. 

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) EIT:n olisi osaltaan vauhditettava 
koulutusta, tutkimusta ja innovointia 
keskeisinä välineinä kestävän ja 
kilpailukykyisen talousmallin luomiseksi 
sekä työpaikkojen luomiseksi ja 
säilyttämiseksi tulevaisuudessa. Samalla 
kun näitä tavoitteita edistetään, 
strategisella innovaatio-ohjelmalla olisi 
luotava välineitä, jotka perustuvat 
tärkeimpiin eurooppalaiseen 
yhteiskuntaan liittyviin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) EIT:n toimiin ja hankkeisiin olisi 
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sisällytettävä yksityisen sektorin 
investointeihin kannustaminen ja niiden 
lisääminen sekä hedelmällinen yhteistyö 
koulutus- ja tutkimuslaitosten – myös 
tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden –
yritysten, hallitusten ja kansalaisten 
välillä. EIT:n avulla voitaisiin myös 
toteuttaa yhteistyöfoorumeja ja välineitä 
kuten avoimet verkostot, avoimet 
standardit, klusterit sekä tietämyksen ja 
ideoiden jakaminen pääasiassa 
yliopistojen verkostojen tasolla.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) EIT:n olisi varmistettava kaikkien 
asianomaisten toimijoiden osallistuminen 
ja samalla tarjottava entistä 
innovatiivisempia välineitä 
teollisoikeuksien käsittelemiseksi 
globalisaation ja talouden digitalisoinnin 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 e) EIT:n päätehtävänä on varmistaa 
tutkimuksesta, innovaatiosta ja 
koulutuksesta muodostuvan 
osaamiskolmion osatekijöiden tehostettu 
integrointi, edistää toimia, joilla 
vahvistetaan opetusjärjestelmien, 
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tutkimuksen ja liikemaailman välistä 
yhteistyötä sekä kehittää uusia 
opetusohjelmia ja tohtoriohjelmia.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 f) EIT on tämän vuoksi asianmukainen 
unionin elin käsittelemään uusia esiin 
tulevia tarpeita, löytämään innovatiivisia 
ratkaisuja ja tehostamaan niiden 
vaikutusta yhteiskuntaan. Avoimen ja 
läpinäkyvän toimintatavan sekä 
ulkopuolisten kontaktien myötä EIT voi 
tukea aktiivisesti uusien innovaatioiden 
käyttöönottoa ja omaksumista kaikkialla 
yhteiskunnassa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ensimmäisen strategisen innovaatio-
ohjelman olisi sisällettävä EIT:n toimintaa
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja
tehtävänkuvaukset, hallintoneuvoston sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välistä 
yhteistyötä koskevat säännöt sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen
rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset
säännöt,

(3) EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen roolia koskevista
tehtävänkuvauksista, hallintoneuvoston 
sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välistä yhteistyötä koskevista säännöistä
sekä rahoitusta koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä säädetään 
asetuksessa (EY) N:o 294/2008.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kohde
Hyväksytään liitteessä esitetty Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
strateginen innovaatio-ohjelma.

Tällä päätöksellä vahvistetaan Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) 
strateginen innovaatio-ohjelma kaudeksi 
2014–2020.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Strategisen innovaatio-ohjelman tavoitteet
1. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
esitetään EIT:n prioriteetit kaudeksi 
2014–2020 sekä sen toimintaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt. Se on näin 
ollen keskeinen linjaus, jonka avulla 
viitoitetaan EIT:n strateginen suunta 
antaen sille kuitenkin huomattavat 
valtuudet määritellä asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi sovellettavat 
toimintatavat ja keinot.
2. Strategisella innovaatio-ohjelmalla 
helpotetaan toimintalinjojen ja niiden eri 
välineiden koordinointia ja luodaan 
innovaatiopolitiikkaa koskevia synergioita 
noudattamalla aidosti kokonaisvaltaista 
menettelytapaa, jossa keskitytään 
tärkeimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
3. Strateginen innovaatio-ohjelma on 
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keskeinen innovaatiopolitiikan, 
työpaikkojen luomisen ja kestävän 
kehityksen väline, ja siihen sisältyy myös 
edellytyksiä luoda vastavalmistuneille 
nuorille työpaikkoja strategisen 
innovaatio-ohjelman hankkeissa.
4. Strateginen innovaatio-ohjelma on 
avainasemassa etsittäessä vastauksia 
kriisiaikoina, koska se on keskeisen 
tärkeä houkuteltaessa nuoria 
uudentyyppisiin töihin ja varmistettaessa, 
että uusilla ja nykyisillä 
koulutusohjelmilla edistetään nuorten 
pääsyä työmarkkinoille.
5. Strateginen innovaatio-ohjelma on 
pantava täytäntöön asetuksen 
(EY) N:o 294/2008 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
1 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Yleiset painopistealueet
1. 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.
2. Vähentämällä toiminnan 
pirstoutuneisuutta integroitujen 
pitkäkestoisten kumppanuuksien avulla ja 
saavuttamalla kriittisen massan laajan ja 
maantieteellisesti tasapainoisen EU:n 
laajuisen toiminnan kautta EIT toimii 
liikkeelle panevana voimana, joka voi 
joustavasti testata uusia 
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innovaatiomalleja, tukea lahjakkuuksia 
yli rajojen ja luoda kansainvälisesti 
tunnustetun huippuosaamisen merkin. 
Sellaisen älykkään henkilöstöstrategian 
avulla, johon kuuluu sisäisen ja ulkoisen 
asiantuntemuksen järjestelmällinen 
käyttö, ja soveltamalla sisäisiä 
johtamismenettelyjä EIT kehittyy 
innovatiivisen hallinnon esikuvaksi.
3. EIT vakiinnuttaa ja kehittää rooliaan 
"investoijana", joka kehittää ja kokoaa 
yhteen nykyisiä tutkimuksen, 
yritystoiminnan ja korkea-asteen 
koulutuksen alan 
huippuosaamiskeskuksia kaikilla tasoilla 
Euroopassa ja tukee niiden pitkäjänteistä 
järjestelmällistä yhteistyötä. EIT pyrkii 
edistämään teknologian siirtoa ja 
kaupallistamista sekä kehittämään 
olemassa olevien yritysten keskuudessa 
uusia hankkeita tai luomaan uutta 
innovatiivista liiketoimintaa.
4. EIT:n on vastuuntuntoisesti ja 
vastuullisesti toteutettuna käytettävä
joustomahdollisuutensa 
yksinkertaistamisen tehostamiseksi, jotta 
taataan tulosten vaikuttavuus, 
vauhditetaan läpimurtoja 
innovaatiotoiminnassa ja edistetään 
yrityssektorin osallistumista.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
1 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c artikla

Osaamis- ja innovointiyhteisöt
1. EIT antaa strategiset suuntaviivat 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille, 
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koordinoi ja valvoo niitä kunnioittaen 
täysimääräisesti niiden itsenäisyyttä sekä 
antaa mahdollisuuden alhaalta ylöspäin 
suuntautuville aloitteille ja varmistaa 
samalla avoimuutta ja vastuuta koskevat 
menettelyt. EIT:n on varmistettava, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat 
avoimesti ja ottavat huomioon kaikkien 
osallistujien, sekä mukana jo olevien että 
tulokkaiden edut. 
2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
EIT:n tärkeimpiä välineitä. Noudattaen 
aina samaa osaamiskolmion 
täysimääräisen integraation toteuttamista 
koskevaa periaatetta Horisontti 2020 
-ohjelman toisen ja kolmannen pilarin 
mukaisesti EIT tukee perustettavia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, jotka 
voivat olla erikokoisia ja kestoltaan 
erilaisia olosuhteista ja käsiteltävistä 
asioista riippuen. Uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä varten myönnetään 
varoja kilpailuun perustuen ja ottaen 
huomioon hankkeiden laadun ja niiden 
tarjoamat mahdollisuudet.
3. Kriittinen massa on olennainen EIT:n 
kannalta, jotta sen täysiä mahdollisuuksia 
johtavana innovaatioinstituuttina voidaan 
kehittää. Tämän on kuvastuttava siinä, 
miten EIT on onnistunut tukemaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, sen 
kontaktien intensiivisyydellä ja 
kattavuudella, sen valmiuksilla kehittää ja 
edistää kansainvälisiä toimia ja sen kykyä 
kehittää yksinkertaistettuja menettelyjä.
4. EU:n jäsenvaltioissa huomattavan 
monet huippuosaamiskeskukset eivät 
yksinään useinkaan pysty saavuttamaan 
globaalin kilpailun edellyttämää kriittistä 
massaa. Samoin voi olla pienten osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen laita. Niiden 
sisällyttäminen EIT:hen tarjoaa niille 
menestymiseen tarvittavaa tukea, taustaa 
ja kriittistä massaa. Pk-yritysten 
osallistuminen sekä pienten 
tutkimusorganisaatioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen
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mukana oleminen on varmistettava.
5. Kolmen alkuperäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön lisäksi, jotka ovat 
kestävä energia (KIC InnoEnegy), 
ilmastonmuutoksen hillitseminen (KIC 
Climate Change) sekä tulevaisuuden 
tieto- ja viestintäyhteiskunta (EIT ICT 
Labs), komissio on ehdottanut 
perustettavaksi uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä sellaisille aihealueille 
kuten Lisäarvoa tuottava 
valmistusteollisuus, Tulevaisuuden 
ruokahuolto (Food4future) – kestävä 
toimitusketju resurssitasolta kuluttajiin, 
Tervettä elämää ja aktiivisena 
ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta, 
Raaka-aineet – kestävä etsintä, 
talteenotto, jalostus ja kierrätys, Älykäs 
turvallinen yhteiskunta, Merten kestävä 
käyttö sekä Kaupunkiliikenne ja vesi. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevia
täydentäviä ehdotuksia on myös mainittu 
eri foorumeilla, esimerkiksi merten 
kestävää käyttöä koskeva merten osaamis-
ja innovaatioyhteisö sekä muut kuten 
terveydenhuollon innovaatiot sekä 
ihmisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen tai vesialan ehdotukset. EIT 
voi itsenäisesti järjestää tulevien osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen valintaprosessin, 
jonka on mentävä ylhäältä alaspäin 
suuntautuvaa prosessia pidemmälle ja 
johon on sisällytettävä kilpailukykyinen ja 
avoin uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä koskeva 
hakujärjestelmä.
6. EIT on osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppani 
sopimuksen kohteena olevan koko 
ohjelman aikana (7–15 vuotta tai muu 
sovittu pituus). Tämän jakson päättyessä 
ja jos osaamis- ja innovaatioyhteisö 
päättää jatkaa ilman EIT:n rahoitusta tai 
muuttua yhdeksi tai useaksi yritykseksi, 
jotka kehittävät entisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön harjoittamaa 
liiketoimintaa, EIT voi päättää ryhtyä 



PE483.613v01-00 14/40 PR\902884FI.doc

FI

uuden yksikön täysimääräiseksi 
liikekumppaniksi.
7. Osaamis- ja innovaatioyhteisöihin 
tehtyjen EIT:n investointien tuotot 
mitataan kaiken kaikkiaan Euroopan 
taloudelle ja yhteiskunnalle koituneina 
konkreettisina hyötyinä, joita ovat 
esimerkiksi uusien yritysten, tuotteiden ja 
palvelujen syntyminen nykyisille ja 
tuleville markkinoille, osaavammat 
yrittäjät, uudet ja houkuttelevammat 
työllistymismahdollisuudet sekä osaajien 
houkutteleminen kaikkialta unionista 
sekä ulkomailta ja heidän täällä 
pitämisensä varmistaminen.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
1 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d artikla
Koulutusohjelmat ja -toimet
1. Strategisen innovaatio-ohjelman 
keskeinen osa on EIT:n koulutustehtävän 
edistäminen ja toteuttaminen. Tavoitteena 
on kouluttaa osaavia ihmisiä, joilla on 
globaalissa yhteiskunnassa ja 
osaamistaloudessa tarvittavat taidot, tiedot 
ja ajattelutapa. Tässä mielessä Marie 
Curie -stipendiohjelmia on kehitettävä 
osana EIT:n toimia.
2. EIT kehittää eritasoisia 
koulutusohjelmia –
maisterinkoulutusohjelmat, 
tohtorinkoulutusohjelmat, kesäkurssit, 
erityiset koulutusohjelmat – joilla 
edistetään kestävien muutosten 
aikaansaamiseksi korkea-asteen 
koulutuksen alalla tarvittavaa pitkän 
aikavälin sitoutumista erityisesti kyseisten 
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uusien tieteenalojen rajat ylittävien ja 
monitieteellisten EIT:n tutkintojen avulla. 
EIT:n on pyrittävä saamaan kansallinen 
ja kansainvälinen tunnustus kyseisille 
EIT:n tutkinnoille vertaisarvioinnin 
avulla. EIT voi toteuttaa – itsenäisesti tai 
yhteistyössä toisten eurooppalaisten tai 
kolmansien maiden yliopistojen tai 
tutkimuslaitosten kanssa – ohjelmia tai 
kursseja perustavaa laatua olevat ja 
tärkeät innovaatiot mahdollistavista 
tieteenaloista.
3. Kyseiset ohjelmat voidaan liittää täysin 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimintaan, ne voivat olla tuloksena eri 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
yhteistyöstä tai EIT voi järjestään niitä 
itse tai yhteistyössä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa. EIT tarjoaa 
kannustimia, jotta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt työskentelisivät 
keskenään suuret synergiamahdollisuudet 
tarjoavilla osa-alueilla esimerkiksi 
järjestämällä yhteistä ammatillista 
jatkokoulutusta, toteuttamalla yhteisiä 
tutkimustoimia ja järjestämällä maisterin-
ja tohtorintutkintotason 
koulutustoimintaa tai osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kesken tapahtuvia 
liikkuvuusjaksoja tiedeyhteisön ja 
yritysten välillä.
4. Koulutustoimiensa laajentamiseksi 
entistä useampiin opiskelumuotoihin, 
millä tehostetaan laajentamalla 
koulutustoimien vaikutusta ja saatetaan 
ne entistä laajemman yleisön ulottuville, 
EIT sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
voivat tarjota useita innovatiivisia 
ammatillisen kehittämisen toimia, kuten 
johtohenkilöiden koulutus, räätälöity 
koulutus sekä perustutkintoa suorittaville 
opiskelijoille tai kouluopetukseen 
tarkoitetut paketit.
5. EIT ottaa käyttöön erityisen 
henkilöresurssisuunnitelman, jotta 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen sekä 
yhteistoimintakeskittymien ulkopuolelta 
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saataisiin lahjakkaita ihmisiä, kuten 
opiskelijoita, tutkijoita, opetushenkilöstöä 
ja yrittäjiä kaikki uravaiheet huomioon 
ottaen, osallistumaan EIT:hen. Tällaisen 
resurssisuunnitelman avulla annetaan 
huippulahjakkuuksille tilaisuus hyötyä 
yhteistoimintakeskittymien puitteissa 
kehitetystä innovaatioympäristöstä, minkä 
lisäksi näitä ihmisiä kannustetaan 
kaikilta osin hyödyntämään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ulkopuolisilta aloilta 
hankittua tietämystä ja taitotietoa. EIT:n 
säätiö voisi olla merkittävä toimija tässä 
yhteydessä.
6. EIT:n hallintoneuvosto voi järjestää 
säännöllisesti eurooppalaisia tai 
kansainvälisiä konferensseja tärkeistä 
aiheista omien toimiensa puitteissa ja 
tehdä EIT:stä todellisen eurooppalaisen 
kohtaamispaikan kaikkialta Euroopasta 
ja sen ulkopuolelta tuleville tutkijoille, 
opetusalan ammattilaisille, opettajille ja 
opiskelijoille.
7. EIT auttaa kehittämään tarvittavat 
henkilöstöresurssit 
innovaatioyhteiskuntaa varten ja 
järjestävää keskeisille toimijoille, kuten 
yrittäjille ja tutkijoille, suunnattua 
koulutusta ja määrittää yleiset edellytykset 
ja parhaat toimintatavat asianomaiseen 
alaan liittyvissä periaatteita, sääntelyä ja 
standardointia koskevissa kysymyksissä. 
8. EIT kannustaa perustamaan EIT:n 
entisten opiskelijoiden verkoston, joka 
edistää näin tietämyksen jakamista, 
mentorointia ja verkostoitumista.
9. EIT avustaa yhteistyössä komission 
kanssa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
yhteyksien muodostumisessa alueellisiin 
ja paikallisiin viranomaisiin, sillä niillä 
on tärkeä rooli yritysten, erityisesti pk-
yritysten, tiedelaitosten ja julkisten 
viranomaisten yhteen saattamisessa ja ne 
toimivat välittäjinä kyseisten toimijoiden, 
jäsenvaltioiden ja unionin välillä. 

Or. en



PR\902884FI.doc 17/40 PE483.613v01-00

FI

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
1 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e artikla
Teollis- ja tekijänoikeudet
1. EIT:n yleisenä periaatteena sen 
tieteellisiä tutkimustietoja ja -tuloksia 
koskevan tiedotuspolitiikan suhteen on 
avoin tietojen käyttömahdollisuus, koska 
avoimia käyttömahdollisuuksia pidetään 
ensisijaisen tärkeänä välineenä, jonka 
avulla Euroopan unionissa varmistetaan 
tieteellisten tietojen levittäminen ja 
tehostetaan sitä. Tämän vuoksi EIT 
kattaa vertaisarvioitujen artikkeleiden 
julkaisukustannukset avoimesti saatavilla 
olevissa julkaisuissa sekä artikkeleiden 
säilyttämisen avoimissa tietoarkistoissa.
2. Kyseinen avointen 
käyttömahdollisuuksien politiikka 
rajoittuu toimitettujen tietojen ei-
kaupalliseen käyttöön. Voittoa 
tavoittelevan käytön suhteen EIT 
puolustaa täysimääräisesti EIT:n, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja 
tutkijoiden teollis- ja tekijänoikeuksia.
3. Vahvistettujen teollis- ja 
tekijänoikeussääntöjen nojalla näistä 
saadut tuotot jaetaan EIT:n, tutkijoiden, 
asianosaisten yritysten sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen muodostaman 
oikeussubjektin kesken kunkin erityisen 
teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvän 
tilanteen mukaisesti. Tällä saadaan 
hieman tuottoa EIT:n sijoituksille.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
1 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f artikla

EIT:n päätoimipaikka
1. EIT:n päätoimipaikka tarjoaa osaamis-
ja innovaatioyhteisöille tiettyjä palveluja 
monialaisissa kysymyksissä, kun 
tehokkuusedut ovat mahdollisia, sekä 
toteuttaa samoin perustein muita 
kokonaisvaltaisia toimintalinjoja.
2. EIT:n päätoimipaikka kehittää 
valmiuttaan omaksua ja käsitellä 
järjestelmällisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä saatuja kokemuksia 
ja asettaa tulokset laajemman 
innovaatioyhteisön käyttöön. EIT:n 
päätoimipaikka tarjoaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille tiettyjä palveluja 
monialaisissa kysymyksissä, kun 
tehokkuusedut ovat mahdollisia, sekä 
toteuttaa samoin perustein muita 
kokonaisvaltaisia toimintalinjoja. 
3. Lahjakkaiden ammatti-ihmisten 
houkutteleminen ja heidän pysyvyytensä 
varmistaminen on haaste EIT:n 
päätoimipaikalle. Jotta sinne saataisiin 
lahjakkaita ja osaavia henkilöitä, sen on 
määritettävä henkilöstöään varten selvä 
henkilöstöstrategia, joka noudattaa 
kunnollisia työpaikkoja koskevaa unionin 
periaatetta mutta joka käsittää suoran 
työllistämisen lisäksi muitakin 
vaihtoehtoja, kuten tilapäiset ja 
määräaikaiset siirrot, ja jossa edistetään 
säännöllisiä henkilöstö- ja 
harjoittelijavaihtoja muiden huipputason 
innovaatiokeskusten kanssa.
4. Maailmanlaajuisena ja ehdottomasti 
huippuosaamiseen sitoutuneena 
teknologian ja innovoinnin alan 
toimijana EIT:llä on itsellään oltava 
huipputasoiset tilat. Tämä ei kuvasta 
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ainoastaan merkitystä, jonka unioni 
asettaa teknologia- ja 
innovaatiopolitiikalleen, vaan siitä voi 
tulla äärimmäisen tärkeä EIT:n 
institutionaalisen viestinnän väline sen 
kansainvälisissä suhteissa ja sen 
huippuosaamisen merkin 
vakiinnuttamisessa.
5. Jotta EIT:n ohjelmia ja toimia voidaan 
kehittää asianmukaisesti strategisen 
ohjelman määritelmän mukaisesti, se 
tarvitsee erityyppisiä tiloja. Euroopan 
parlamentti on valmis antamaan tukensa 
sille, että EIT:n päätoimipaikka siirretään 
Euroopan parlamentin Strasbourgissa 
sijaitseviin rakennuksiin. Kyseisillä 
rakennuksilla on täydet valmiudet toimia 
halpana, helppona ja nopeana ratkaisuna 
sijoittaa EIT, joidenkin 
innovaatioyhteisöjen päätoimipaikat tai 
yhteistoimintakeskittymät, uudet yritykset, 
EIT:n säätiö ja EIT:n entisten 
opiskelijoiden verkosto ja myös toimia 
isäntänä EIT:n tuella järjestettäville 
suurille ja pienille konferensseille, 
seminaareille, osaamis- ja 
innovaatiokeskusten välisille aloitteille, 
maisterin- ja tohtorinkoulutuskursseille 
sekä koulutusohjelmille ja teknologia- tai 
tiedenäyttelyille ja muille tapahtumille.
6. Komissio laatii yhdessä EIT:n 
hallintoneuvoston kanssa vuonna 2015 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
selvityksen institutionaalisista, 
taloudellisista ja logistisista edellytyksistä, 
jotka on täytettävä, jotta EIT:n 
päätoimipaikka voidaan siirtää Euroopan 
parlamentin rakennuksiin Strasbourgiin.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
1 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 g artikla

Unionin laajuinen ja kansainvälinen 
yhteistyö
1. EIT toimii kaikkien osaamiskolmion 
välisten sidosryhmien unionin laajuisena 
välineenä yhteistyössä ja täydentävyyden 
pohjalta – eikä kilpaillen – jäsenvaltioiden 
tutkimus- ja koulutuslaitosten ja 
erityisesti yliopistojen yhdistysten, 
liikeyritysten, klustereiden ja 
tutkimusorganisaatioiden kanssa.
2. EIT:n on tiiviissä yhteistyössä osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen kanssa kehitettävä 
vahva kansainvälinen strategia, 
kartoitettava relevantteja vastapuolia ja 
mahdollisia kumppaneita ja luotava 
niihin yhteydet unionissa ja sen 
ulkopuolella. Luomalla vahvan 
maailmanlaajuisen EIT:n tuotemerkin 
(sen henkilöstön huippuosaamisen, 
toimien, julkaisujen ja arvostetun 
sijainnin avulla) ja solmimalla strategisia 
suhteita keskeisiin kumppaneihin 
kaikkialla maailmassa EIT voi olla jo 
sinänsä hyvin houkutteleva ja lisätä 
kumppaneiden mielenkiintoa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen puitteissa.
3. EIT perustaa EIT:n 
sidosryhmäfoorumin edistämään 
vuorovaikutusta ja vastavuoroista 
oppimista laajemman innovaatioyhteisön 
kanssa ja koko osaamiskolmion osalta, 
mukaan lukien maiden keskus- ja 
alueviranomaiset.
4. EIT käyttää olemassa olevia 
yliopistojen, yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden järjestöjä ja 
klusteriorganisaatioita järjestelmällisesti 
tietämyksen vaihtoon ja tulosten 
levittämiseen.
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5. EIT ottaa käyttöön EIT:n, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja unionin muiden 
aloitteiden välistä synergiaa edistävän 
järjestelyn, kuten EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen sekä asianomaisten 
komission yksiköiden väliset vuotuiset 
kokoukset.
6. EIT:tä käytetään tärkeänä Euroopan 
unionin globaalin yhteistyön välineenä 
teknologian ja innovoinnin alalla.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
1 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 h artikla
EIT ja unionin muut välineet
1. EIT sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt tarjoavat ainoana 
osaamiskolmiota täydentävänä välineenä 
lisämahdollisuuksia innovoinnin, 
yrittäjyyden ja teollisen ympäristön alalla 
Marie Curie -tutkijoille ja Yhteinen 
Erasmus -ohjelman opiskelijoille.
2. Ominaispiirteidensä vuoksi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on oltava 
yleiseurooppalaisen innovaatiopolitiikan 
ja -suunnitelman kulmakiviä, kun taas 
yhteisten teknologia-aloitteiden olisi 
keskeisenä tutkimuksen pirstoutumista 
käsittelevänä välineenä oltava entistä 
paremmin jäsenneltyjä, ja olisi 
määriteltävä näitä kahta välinettä koskeva 
asteittainen lähestymistapa. Yhteiset 
teknologia-aloitteet (JTI) ja hiljattain 
perustetut julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet ovat keinoja edistää laaja-
mittaista teollisuuslähtöistä tutkimusta, ja 
niiden olisi kestävän, uudelleen jakavan 
ja kilpailukykyisen kasvun edistämisen 
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suhteen perustuttava samoille periaatteille 
kuin strategisten innovaatio-ohjelmien. 
3. EIT:n on vahvistettava vuorovaikutusta 
unionin koheesiopolitiikan kanssa, kun 
otetaan huomioon innovoinnin 
paikallisten ja globaalien näkökohtien 
väliset yhteydet. 
Yhteistoimintakeskittymien on annettava 
mahdollisuudet rajat ylittävään 
yhteistyöhön, ja ne pystyvät 
hyödyntämään useita omien alueidensa 
rahoitusjärjestelmiä. 
Yhteistoimintakeskittymillä on oltava 
merkittävä rooli, kun globaalin tason ja 
paikallistason välisiä yhteyksiä 
vahvistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulevaisuudessa olisi annettava selvempiä 
ohjeita jo varhaisessa vaiheessa, 
valintamenettelystä alkaen, jotta kaikki 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt olisivat 
olennaisilta strategisilta ominaisuuksiltaan 
samanlaisia mutta voisivat käyttää erilaisia 
lähestymistapoja organisaatioonsa, 
toimintaansa ja rahoitukseensa. Nykyiset 
yhteensä kolme osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä eivät vielä luo EIT:lle 
kriittistä massaa, jotta sillä olisi täysi 
potentiaali toimia johtavana 
innovaatioinstituuttina. Koska osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä on vain kolme, 
tarjoutuu vain vähän mahdollisuuksia 
saada vierekkäisiin 
innovaatiomahdollisuuksiin perustuvia 
etuja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kesken tai saada mittakaavaetuja hallinnon 
ja tulosten levittämisen alalla. Yhtenä 
seurauksena on myös se, että EIT ei 

Tulevaisuudessa olisi annettava selvempiä 
ohjeita jo varhaisessa vaiheessa, 
valintamenettelystä alkaen, jotta kaikki 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt olisivat 
olennaisilta strategisilta ominaisuuksiltaan 
samanlaisia mutta voisivat käyttää erilaisia 
lähestymistapoja organisaatioonsa, 
toimintaansa ja rahoitukseensa. Nykyiset 
yhteensä kolme osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä eivät vielä luo EIT:lle 
kriittistä massaa, jotta sillä olisi täysi 
potentiaali toimia johtavana 
innovaatioinstituuttina. Koska osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä on vain kolme, 
tarjoutuu vain vähän mahdollisuuksia 
saada vierekkäisiin 
innovaatiomahdollisuuksiin perustuvia 
etuja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kesken tai saada mittakaavaetuja hallinnon 
ja tulosten levittämisen alalla. Yhtenä 
seurauksena on myös se, että EIT ei 
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riittämättömän suuruusluokkansa vuoksi 
pysty toimimaan todellisena 
eurooppalaisena organisaationa. Uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä tarvitaan, 
jotta EIT saavuttaisi kriittisen massan ja 
olisi siis enemmän kuin vain osiensa 
summa. Jos EIT:n halutaan tutkivan 
innovaatiohallinnon ja -johtamisen uusia 
malleja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
avulla, on perustettava joitakin uusia 
yhteistyöryhmiä, jotta EIT:n tulokset 
perustuisivat laajempaan otokseen.

riittämättömän suuruusluokkansa vuoksi 
pysty vielä toimimaan todellisena 
eurooppalaisena organisaationa.

EIT todellisena laitoksena
EIT:n on oltava enemmän kuin vain 
"osiensa summa", joita osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt nykyään ovat. EU 
tarvitsee innovointia koskevan osaamisen 
tuotemerkin, joka on kansainvälisesti 
tunnistettavissa, ja tämä voidaan 
saavuttaa antamalla EIT:lle laaja ja 
osallistava toiminta-ala.
Uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
tarvitaan, jotta EIT saavuttaisi kriittisen 
massan. Jos EIT:n halutaan tutkivan 
innovaatiohallinnon ja -johtamisen uusia 
malleja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
avulla, on perustettava joitakin uusia 
yhteistyöryhmiä, jotta EIT:n tulokset 
perustuisivat laajempaan otokseen.

EIT pyrkii myös vakiinnuttamaan ja 
edelleen kehittämään rooliaan 
"investoijana", joka edistää ja kokoaa 
yhteen nykyisiä tutkimuksen, 
yritystoiminnan ja korkea-asteen 
koulutuksen alan 
huippuosaamiskeskuksia Euroopassa ja 
tukee niiden pitkäjänteistä 
järjestelmällistä yhteistyötä.
EU:lla ei kuitenkaan ole varaa menettää 
tai tuhlata tietämystä. Tämä huomioon 
ottaen EIT:n on myös otettava mukaan 
yliopistojen verkostoja niiden lisäksi, jotka 
jo osallistuvat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, innovointia 
koskevat Marie Curie -avustukset, tehtävä 
tiivistä yhteistyötä yhteisten teknologia-



PE483.613v01-00 24/40 PR\902884FI.doc

FI

aloitteiden sekä alueellisten innovaatio- ja 
toteutusyhteisöjen kanssa sekä otettava 
mukaan muut innovatiiviset tavat tehdä 
tai edistää mahdollista tutkimusta, pienet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt mukaan 
luettuina. Vaikka tutkimuksen kohde ei 
ole nykyisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen keskeistä aluetta, 
EIT:n on edistettävä monitieteellistä 
lähestymistapaa innovointiin ja tuettava 
ei-teknologisten ratkaisujen, 
organisaation, järjestelmien innovoinnin 
ja julkisen sektorin innovaatioiden 
kehittämistä välttämättömänä nykyisen 
sekä mahdollisen tulevan 
innovaatiotoiminnan täydentäjänä.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"EIT investoijana" -lähestymistapa 
tarkoittaa sitä, että etusijalle asetetaan 
parhaiden strategisten mahdollisuuksien 
kartoittaminen ja tiettyjen maailmanluokan 
yhteistyöryhmien – osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen – valitseminen 
mahdollisuuksien toteuttamista varten. 
Tämän lähestymistavan yhteydessä EIT 
myöntää osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
vuotuisia avustuksia, jotka perustuvat 
niiden aiempiin tuloksiin sekä niiden 
liiketoimintasuunnitelmassa esitettyihin 
toimiin. Ulkopuoliset riippumattomat 
asiantuntijat ovat mukana 
liiketoimintasuunnitelmien arvioinnissa. 
Näin ollen ei riitä, että EIT määrittää vain 
laajat suuntaviivat ja suunnitelmat, vaan 
sen on myös annettava osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille asianmukaista tukea 
ja seurattava niiden suorituksia. 
Samanaikaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille annetaan melkoisesti 
liikkumavaraa määritellä sisäiset 
strategiansa ja organisaationsa, toteuttaa 
toimintaansa ja hankkia tarvittava
osaaminen ja resurssit.

"EIT investoijana" -lähestymistapa 
tarkoittaa sitä, että etusijalle asetetaan 
parhaiden strategisten mahdollisuuksien 
kartoittaminen ja tiettyjen maailmanluokan 
yhteistyöryhmien – osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen – valitseminen 
mahdollisuuksien toteuttamista varten. 
Tämän lähestymistavan yhteydessä EIT 
myöntää osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
vuotuisia avustuksia, jotka perustuvat 
niiden aiempiin tuloksiin sekä niiden 
liiketoimintasuunnitelmassa esitettyihin 
toimiin, selkeää, avointa ja julkista 
menettelyä noudattaen. Ulkopuoliset 
riippumattomat asiantuntijat ovat mukana 
liiketoimintasuunnitelmien arvioinnissa. 
Näin ollen ei riitä, että EIT määrittää vain 
laajat suuntaviivat ja suunnitelmat, vaan 
sen on myös annettava osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille asianmukaista tukea 
ja seurattava niiden suorituksia. 
Samanaikaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille annetaan melkoisesti 
liikkumavaraa määritellä sisäiset 
strategiansa ja organisaationsa, toteuttaa 
toimintaansa ja hankkia tarvittava
osaaminen ja resurssit.

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 2.1.1 alakohtakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT tukee kolmea ensimmäistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä aktiivisesti, jotta niiden 
potentiaali ja vaikutukset paranisivat ja 
jotta ne tukisivat paremmin Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamista. Ajan mittaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt laajentavat alkuperäisiä 

EIT tukee kolmea ensimmäistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä aktiivisesti, jotta niiden 
potentiaali ja vaikutukset paranisivat ja 
jotta ne tukisivat paremmin Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamista. Ajan mittaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt laajentavat alkuperäisiä 
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toimiaan voidakseen käyttää hyväksi uusia 
yhteiskunnallisia ja 
markkinamahdollisuuksia. EIT tukee näitä 
toimenpiteitä antamalla neuvoja ja 
määrittämällä tiiviissä yhteistyössä kunkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
räätälöityjä osarahoitusstrategioita, jotka 
samalla lujittavat strategisia toimia EIT:n 
näkökulmasta.

toimiaan voidakseen käyttää hyväksi uusia 
yhteiskunnallisia ja 
markkinamahdollisuuksia. EIT tukee näitä 
toimenpiteitä antamalla neuvoja ja 
määrittämällä – selkeästi, avoimesti ja 
julkisen valvonnan alaisuudessa –
tiiviissä yhteistyössä kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa räätälöityjä 
osarahoitusstrategioita, jotka samalla 
lujittavat strategisia toimia EIT:n 
näkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 2.1.1 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vipuvaikutus on yksi tärkeimmistä 
unionin varojen käyttöön liittyvistä EIT:n 
tavoitteista. EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi myös pyrittävä 
synergiavaikutuksiin unionin olennaisten 
aloitteiden kanssa sekä nousevien 
osaamiskeskusten, yhteisöjen tai 
innovatiivisten alueiden kanssa 
jäsenvaltioiden vähiten kehittyneillä 
alueilla.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 2.1.1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät 
pelkästään tukeudu 
kumppaniorganisaatioidensa olemassa 
olevaan erinomaiseen tutkimusperustaan, 
vaan ne ovat myös edelläkävijöitä EIT:n 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät 
pelkästään tukeudu 
kumppaniorganisaatioidensa olemassa 
olevaan erinomaiseen tutkimusperustaan, 
vaan ne ovat myös edelläkävijöitä EIT:n 
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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 
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.

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 
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 (ammatillisen 
koulutuksen kurssit mukaan luettuina). 
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.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 2.1.2 alakohta – 1 alakohta
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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 
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.

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: 
ensimmäinen käynnistyy vuonna 2014 ja 
toinen vuonna 2018. Mahdollinen uusi 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskeva 
valintamenettely järjestetään vuonna 2018, 
ja sen tärkeinä lähtökohtina ovat EIT:tä ja 
olemassa olevia osaamis- ja 
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.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 2.1.2 alakohta – 6 a alakohta (uusi)



PR\902884FI.doc 29/40 PE483.613v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Tämä luettelo on mitä ilmeisimmin vain 
lähtökohta mahdollisten uusien osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen analyysille, ja sitä 
ei voida pitää tyhjentävänä luettelona. 
Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt, 
niiden ensisijaiset painopistealueet, 
organisaatio ja valintaprosessin ajoitus 
mukaan luettuina, olisi käynnistettävä ja 
ne olisi valikoitava avoimen 
tarjouskilpailumenettelyn avulla 
"yhteiskunnallisia haasteita" ja 
"johtoasemaa teollisuusteknologioiden 
alalla" koskevien painopisteiden ja 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.1 kohta – 2.1.2 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT voi itsenäisesti järjestää uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan 
valintamenettelyn näiden aiheiden 
pohjalta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä
koskevien tulevien valintamenettelyjen 
onnistuminen riippuu paljolti siitä, onko 
odotukset ja vaatimukset ilmoitettu selvästi 
ja onko aikataulu sellainen, että hakijat 
pystyvät muodostamaan vankan 
oikeudellisen ja rahoituksellisen rakenteen 
ennen ehdotuksen esittämistä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt valitaan käyttämällä 
EIT:tä koskevassa asetuksessa määriteltyjä 
perusteita, joissa johtavina periaatteina 
ovat huippuosaaminen ja merkityksellisyys 
innovaation kannalta. Jokaisen valitun 
osaamis- ja innovaatioyhteisön on 
havainnollistettava, miten se tuottaa 
mahdollisimman suuret vaikutukset 
asianomaisella alueella, ja osoitettava 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevien 
tulevien valintamenettelyjen onnistuminen 
riippuu paljolti siitä, onko odotukset ja 
vaatimukset ilmoitettu selvästi ja onko 
aikataulu sellainen, että hakijat pystyvät 
muodostamaan vankan oikeudellisen ja 
rahoituksellisen rakenteen ennen 
ehdotuksen esittämistä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt valitaan käyttämällä 
EIT:tä koskevassa asetuksessa määriteltyjä 
perusteita, joissa johtavina periaatteina 
ovat huippuosaaminen ja merkityksellisyys 
innovaation kannalta. Jokaisen valitun 
osaamis- ja innovaatioyhteisön on 
havainnollistettava, miten se tuottaa 
mahdollisimman suuret vaikutukset 
asianomaisella alueella, ja osoitettava 
strategiansa toteuttamiskelpoisuus.
Parhaat ehdotukset valitaan aloitettavaksi 
vuonna 2014, ja Horisontti 2020 
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strategiansa toteuttamiskelpoisuus. -ohjelman, EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen arvioinnin jälkeen 
järjestetään uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valitsemiseksi avoin 
tarjouskilpailu, joka alkaa vuonna 2018.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.2 alakohta – 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 
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.

EIT:llä on myös selvä rooli 
kansainvälisessä yhteistyössä tietämyksen 
ja innovoinnin alalla. EIT voi 
panoksellaan täydentää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen jäsenten tai minkä 
tahansa sen muiden toimien tai toiminnan 
alojen 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 
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 
muiden muassa EIT:n entisten 
opiskelijoiden verkoston perustamista.

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 2 osa – 2.3 kohta – 5 alakohta – 6 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

perustaa yhteistyössä komission ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa 
kattavan järjestelmän, jonka avulla 
seurataan EIT:n panosta Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, EIT:n omista toimista 
sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimista johtuvia EIT:n vaikutuksia ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksia.
EIT raportoi kaikista seurantatoimistaan 
vuosikertomuksessa.

perustaa yhteistyössä komission ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa 
kattavan järjestelmän, jonka avulla 
seurataan EIT:n panosta Horisontti 2020
-puiteohjelmaan, EIT:n omista toimista 
sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimista johtuvia EIT:n vaikutuksia ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tuloksia. 
EIT raportoi kaikista seurantatoimistaan 
vuosikertomuksessa, joka on toimitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 3 osa – 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 ja oppimista, edistää 
tietojen vaihtoa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen, yliopistoverkostojen, 
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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.

alueellisten innovaatio- ja 
toteutusyhteisöjen, pienten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen muiden EIT:n 
rahoituksella toteutettujen 
tutkimustoimien välillä, edistää suhteita 
EU:n toimielimiin ja muihin keskeisiin 
organisaatioihin, kuten 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.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 osa – 4.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n määrärahatarpeet ovat vuosina 
2014–2020 yhteensä 3,1 miljardia euroa, ja 
ne voidaan jakaa seuraaviin kolmeen 
pääosaan: tarpeelliset menot, jotka 
koskevat i) kolmen olemassa olevan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
vakiinnuttamista, ii) uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen asteittaista 
käyttöönottamista vuosina 2014 ja 2018 
sekä iii) tulosten levittämistä koskevia 
toimia ja julkisuustoimia ja hallintomenoja.

EIT:n määrärahat ovat vuosina 2014–
2020 yhteensä 3,1 miljardia euroa, ja ne 
voidaan jakaa seuraaviin kolmeen 
pääosaan: tarpeelliset menot, jotka 
koskevat i) kolmen olemassa olevan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
vakiinnuttamista, ii) uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen asteittaista 
käyttöönottamista vuosina 2014 ja 2018 
sekä iii) tulosten levittämistä koskevia 
toimia ja julkisuustoimia ja hallintomenoja.
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Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 osa– 4.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuonna 2009 nimettyjen ja jo täyden 
toiminnan vaiheessa olevien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen on 
tarkoitus osoittaa noin 1,69 miljardia 
euroa (53,15 prosenttia EIT:n 
kokonaistalousarviosta). Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toisen aallon
(käynnistys- ja kehittymisvaiheessa) 
rahoitukseen osoitetaan 1,01 miljardia 
euroa (31,81 prosenttia) ja kolmannen 
aallon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoitukseen 259,75 miljoonaa euroa 
(8,16 prosenttia).

Entistä suurempi osuus EIT:n 
talousarviosta jaetaan uusille toisen ja 
kolmannen vaiheen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille hallintoneuvoston 
hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valintaprosessin tulosten ja 
täytäntöönpanon asteen perusteella 
asetuksen (EY) N:o 294/2008 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 osa – 4.2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n alustava talousarvio on osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen osalta 2,9 miljardia 
euroa vuosina 2014–2020 (93,13 
prosenttia EIT:n kauden 2014–2020 
kokonaistalousarviosta). EIT:n vahvan 
vipuvaikutuksen myötä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen odotetaan saavan 
lisäksi 8,890 miljardia euroa muista 
julkisista ja yksityisistä lähteistä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 32
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 osa – 4.2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toteuttaa myös useita julkisuustoimia 
ja tietojen levittämistä koskevia toimia, 
jotka lisäävät huomattavasti sen toiminnan 
vaikutuksia kaikkialla Euroopassa;
tällaisiin toimiin kuuluu muun muassa 
EIT:n stipendiaattiohjelma. Lisäksi useat 
horisontaaliset tuki- ja seurantapalvelut 
tuovat lisäarvoa ja tehokkuusetuja osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen toimiin. Näitä 
toimia toteuttaessaan ja kehittäessään 
EIT:n on noudatettava suuren 
hyötysuhteen periaatetta eli pyrittävä 
kevyellä rakenteella mahdollisimman 
suuriin vaikutuksiin. Näiden toimien 
toteutukseen tarvitaan EIT:n talousarviosta 
noin 141,76 miljoonaa euroa 
(4,4 prosenttia).

EIT toteuttaa myös useita julkisuustoimia 
ja tietojen levittämistä koskevia toimia, 
jotka lisäävät huomattavasti sen toiminnan 
vaikutuksia kaikkialla Euroopassa. Lisäksi 
useat horisontaaliset tuki- ja 
seurantapalvelut tuovat lisäarvoa ja 
tehokkuusetuja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimiin. Näiden 
toimien toteutukseen myönnetään EIT:n 
talousarviosta noin 10–15 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – 4 osa– 4.2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos EIT:n halutaan testaavan uusia 
avoimen innovoinnin malleja ja 
yksinkertaistettuja menettelyjä, sen 
hallinnon olisi oltava samansuuntainen.
EIT:n päätoimipaikan on oltava 
organisaatioltaan kevyt ja joustava: sen 
periaatteena on oltava, että asiantuntemusta 
hyödynnetään tarvittaessa mutta vältetään 
luomasta liian raskaita ja pysyviä 
rakenteita. Hallintomenojen osuus EIT:n 
talousarviosta on pitkällä aikavälillä 
korkeintaan 2,4 prosenttia. Ne kattavat 
tarvittavasta henkilöstöstä sekä hallinnosta, 
infrastruktuurista ja toiminnasta aiheutuvat 

EIT:n päätoimipaikan on oltava 
organisaatioltaan kevyt ja joustava: sen 
periaatteena on oltava, että asiantuntemusta 
hyödynnetään tarvittaessa mutta vältetään 
luomasta liian raskaita ja pysyviä 
rakenteita. Hallintomenojen osuus EIT:n 
talousarviosta on pitkällä aikavälillä 
korkeintaan 5 prosenttia. Ne kattavat 
tarvittavasta henkilöstöstä sekä hallinnosta, 
infrastruktuurista ja toiminnasta aiheutuvat 
kulut.
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kulut. Isäntävaltio Unkari kattaa osan 
hallintomenoista antamalla veloituksetta 
käyttöön toimistotilaa vuoden 2030 
loppuun ja osoittamalla 
henkilöstökustannuksia varten 
1,5 miljoonan euron vuotuisen 
rahoitusosuuden vuoden 2015 loppuun. 
Hallintomenot ovat näin ollen noin 
77 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020.

Or. en
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PERUSTELUT

Laaja yksimielisyys vallitsee EIT:n merkityksestä EU:n innovaatiopolitiikan keskeisenä 
välineenä sekä sen strategiasta ja toiminnasta. Tämän vuoksi esittelijä voi näissä lyhyissä 
perusteluissa sivuuttaa kaikki asiat, joita ei tarvitse muuttaa olennaisesti komission 
ehdotuksesta, ja keskittymään seikkoihin, joita esittelijän mielestä olisi jossain määrin 
muutettava, jotta EIT:n tärkeät tavoitteet saavutettaisiin paremmin.

EIT eurooppalaisena laitoksena ja globaalina huippuosaamisen tuotemerkkinä

EIT ei ole ohjelma, EIT ei ole verkosto, vaan EIT on laitos. Se toimii epäilemättä ohjelman 
puitteissa ja perustuu teknologia- ja innovaatioverkostoihin, joissa on useita eri kumppaneita, 
mutta se on laitos, jolla on hoidettavanaan tärkeä rooli, joka ei ole pelkästään sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön hallinnoijan, koordinaattorin tai välittäjän rooli. Laitoksena sitä olisi 
käsiteltävä hyvin erityisellä tavalla, muista Horisontti 2020 -ohjelman osista poikkeavasti. 
Koska EIT ei ole ainoastaan suora innovoinnin väline, vaan myös koulutusväline, se tuo 
täysimääräisen koulutusulottuvuuden EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan. Tämä on yksi 
EIT:n erityispiirteistä EU:n poliittisen kehyksen kokonaisuudessa: se on vain väline, joka 
täyttää osaamiskolmion.

Tarkoituksena on tehdä EIT:stä innovaatiokumppani Euroopassa ja sen ulkopuolella, mutta 
myös tärkeä tieteen sekä teknologiatutkimuksen ja -vaihdon, hyvien käytäntöjen ja tietojen 
vaihtoon perustuvan kulttuurin keskus.

EIT voi vahvistaa rooliaan tällä alalla isännöimällä ja järjestämällä (tai järjestämällä yhdessä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä kanssa) suuria konferensseja, seminaareja, 
teknologianäyttelyitä sekä erityisiä koulutustilaisuuksia, keskiasteen kursseja tai 
kouluopetukseen tarkoitettua opetusta, kesäkursseja, EIT:n stipendiaattiohjelmia, jotka ovat 
lisänä EIT:n maisterinkoulutus- ja tohtorinkoulutusohjelmille, jotka ovat jo toiminnassa ja 
joita olisi kehitettävä edelleen.

Vaikka EIT on koulutukseen, teknologiaan ja innovointiin erikoistunut laitos, sitä ei voi pitää 
(tai se ei voi toimia) unionin yksityisten tai valtiollisten yliopistojen ja tutkimuskeskusten 
kilpailijana, vaan tärkeänä välineenä, joka niillä kaikilla on, jotta ne voivat kehittää entistä 
tehokkaampaa yhteistyötä, jatkuvaa näkemysten ja kokemusten vaihtoa sekä toteuttaa erilaisia 
yhteisiä hankkeita, joita ovat yhteiset tutkimushankkeet ja yhteiset koulutushankkeet. Tässä 
mielessä EIT auttaa EU:ta entistä paremmin kohtaamaan komission ehdotuksessa mainitut 
ongelmat: "Korkea-asteen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon liittyvää 
huippuosaamista kyllä esiintyy eri puolilla EU:ta, mutta liian usein se on pirstoutunutta."

On myös todettava, että EIT:ltä puuttuu näkyvyyttä ja arvonantoa Euroopassa ja vielä 
enemmän maailmanlaajuisesti. Uudessa strategisessa ohjelmassa olisi käsiteltävä tätä 
ongelmaa ja pyrittävä luomaan kansainvälisesti tunnettu huippuosaamisen tuotemerkki, joka 
auttaa vetämään puoleensa kykyjä Euroopasta ja ulkomailta ja kehittämään strategisia suhteita 
tärkeiden kumppaneiden kanssa kaikkialla maailmassa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan eri asioita. Edellä mainittuja toimia koskeva 
kunnianhimoinen ohjelma auttaa varmasti ratkaisemaan ongelman. Tarvitaan myös 



PR\902884FI.doc 37/40 PE483.613v01-00

FI

asianmukaista ja tehokasta tiedonvälitystä, mutta merkittävä askel eteenpäin laitoksen 
tulevien tilojen suhteen on tärkein asia tässä strategisessa ohjelmassa.

EIT:n uusi päätoimipaikka

Liikemaailmassa on kiistatonta, että yrityksen päätoimipaikka on äärimmäisen tärkeä väline 
institutionaalisen viestinnän ja tuotemerkin luomisen kannalta. Mielestäni on aika kohdata 
tämä kysymys EIT:n osalta, jos siitä halutaan tehdä maailmanlaajuinen huippuosaamisen 
merkki, mikä vaikuttaa olevan yhteinen tavoite.

Jotta EIT:tä pidetään maailmassa globaalina oman alansa toimijana, joka on ehdottomasti 
sitoutunut huippuosaamiseen, sillä on oltava itsellään asianmukaiset toimitilat. Tämä kuvastaa 
merkitystä, jonka EU antaa kokonaisuutena sen teknologia- ja innovaatiopolitiikalleen.

Esittelijän mielestä EP:n rakennukset Strasbourgissa ovat täysin sopivia EIT:n toimipaikaksi. 
Esittelijä katsoo, että EIT:n päätoimipaikan siirtäminen parlamentin rakennuksiin 
Strasbourgiin on myönteinen muutos EIT:n lisäksi myös parlamentin ja EU:n kannalta sekä 
poliittisesti että taloudellisesti. Se olisi myös hyvin myönteinen ratkaisu Strasbourgin 
kaupungin kannalta. Katsotaanpa minkä takia.

EIT:n sijoittaminen EP:n rakennuksiin Strasbourgiin lisäisi välittömästi Euroopan ja 
maailman mielenkiintoa ja saattaisi EIT:n hankkeet median kiinnostuksen kohteeksi. 
Euroopan kansalaiset, yritykset ja kumppanit maailmanlaajuisesti näkisivät sen tärkeänä 
symbolina uudelle visiolle, joka EU:lla on seuraavan seitsemän vuoden pituisen kauden 
aikana ja joka vahvistaisi sen keskittymistä ja sitoutumista entistä tehokkaampaan 
innovaatiopolitiikkaan.

Poliittiselta kannalta katsottuna se vastaisi parlamentin jäsenten enemmistön kantaa, joka on 
äskettäin vahvistettu kahdessa äänestyksessä yhden toimipaikan aikaansaamiseksi. Mutta se 
antaisi myös vastauksen useiden parlamentin jäsenten toiveen mukaisesti, että heidän 
päätöksensä jälkeen ei jää mustaa aukkoa. 

EU:ta ja sen toimielimiä koskevien yleisen mielipiteen mukaisten tuntemusten näkökulmasta 
pääasiassa näinä kriisin ja julkisten menojen leikkausten aikana tämä päätös herättää 
pelkästään sympatiaa.

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna ja ottaen huomioon EU: n yleisen talousarvion luvut, 
kuten on tehtävä, tämä ratkaisu vain vähentäisi kokonaiskustannuksia. Ylimääräistä rahaa ei 
tarvita tämän ratkaisun tekemiseksi, vaan täysin päinvastoin.

Strasbourgin kaupungin kannalta tämä olisi hyvin myönteinen ratkaisu. Kaupungin arvostus ei 
vähene, vaan se jopa lisääntyy, koska kaupungista tulisi Euroopan tietämyksen ja innovoinnin 
pääkaupunki eikä pelkästään EIT:n takia vaan siksi, että rakennusten ominaispiirteiden takia 
EU voisi myös sijaita samoissa toimitiloissa kuin muut eurooppalaiset akateemiset tai 
tutkimukseen liittyvät hankkeet ja instituutiot. Sujuvan kaupunkielämän vuoksi on paljon 
parempi, että kaupungissa on pysyvästi ihmisiä, jotka asuvat ja työskentelevät siellä, kuin että 
kolme päivää kuukaudessa huippuna ovat tuhannet työmatkalaiset. Joka tapauksessa useita 
suuria tapahtumia, joissa on paljon osanottajia, järjestettäisiin EIT:n toimesta säännöllisesti 
Strasbourgissa.
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EIT:n ja sen nykytilanteen kannalta, mutta pääasiassa sen tulevan tilanteen kannalta 
Strasbourgin toimitilat vaikuttavat aivan ihanteellisilta. Niillä on täydet mahdollisuudet olla 
halpa, helppo ja nopea ratkaisu EIT:n päätoimipaikan sijoittamisen kannalta, mutta myös 
siksi, että EIT voi isännöidä suuria konferensseja, seminaareja, koulutustoimia ja kursseja 
sekä teknologia- tai tiedenäyttelyjä, koska käytössä on paljon suuria ja pieniä kokoushuoneita 
(tai luokkahuoneita), toimistoja, baareja ja ravintoloita, jopa useita satoja huoneita, joissa 
täydet kylpymahdollisuudet ja joihin tilaisuuksien osanottajat, jotka tulevat kaikkialta 
maailmasta, voitaisiin majoittaa ilmaiseksi.

Strasbourgin rakennus olisi myös EIT:n säätiön, EIT:n sidosryhmien foorumin, EIT:n entisten 
opiskelijoiden yhdistyksen ja muiden aloitteiden, perustettavien yritysten ja yliopistojen 
verkostojen toimipaikka.

Jotkut uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskukset voitaisiin sijoittaa myös sinne, jolloin 
osanottajilla olisi loistavat olosuhteet työskennellä tiiviisti yhdessä päivittäin (tämän ei pitäisi 
olla haitaksi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jakamista koskevan tärkeimmän toimintaohjeen 
kannalta, joka auttaa vahvistamaan paikallisen tason ja globaalin tason yhdistämistä ja 
yhteistyötä eri kansallisten ja alueellisten ja viranomaisten ja yliopistojen, paikallisten 
klustereiden ja pk-yritysten kanssa).

Tiedetään, että EP ei voi itse päättää tästä muutoksesta. Mutta se voi esittää kantansa ja pyytää
komissiota tekemään toteutettavuustutkimuksen. Esittelijä ehdottaa tätä.

Resurssien jakaminen

Jotta voidaan toteuttaa tarvittavat tehtävät, joiden avulla EIT:stä tehdään maailmanlaajuinen 
huippuosaamisen tuotemerkki, EIT tarvitsee todellisen talousarvion, joka ylittää pelkän 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarvion. Komission ehdotuksessa on varattu 
4,4 prosenttia tulosten levittämistä koskeville toimille ja 2 prosenttia hallintomenoille. 
Tällainen resurssien jakaminen on johdonmukainen "ainoastaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä" (tai melkein yksinomaan "osaamis- ja innovaatioyhteisöjä") koskevan 
EIT:n näkemyksen kanssa Mutta visio EIT:stä pelkkänä "osaamis- ja innovaatioyhteisön"
hankkeena ei ole riittävä EIT:n EU:ssa harjoittaman tärkeän tehtävän ja roolin kannalta, kuten 
edellä on kuvattu ja kuten komission ehdotuksessa on esitetty.

Kuitenkin jos EIT rakennetaan erilaisen ja entistä kunnianhimoisemman vision pohjalta, 
oikeastaan lisää rahaa EIT:lle ei tarvita. Komission kaavailema yksinkertainen muutos 
resurssien jakamisessa saattaa riittää. Mahdollinen ratkaisu on jakaa 10–15 prosenttia 
kokonaistalousarviosta EIT:n omiin toimiin, säilyttää 2 prosenttia hallintomenoja varten ja 
jakaa loput osaamis- ja innovaatioyhteisöille, ottaen huomioon, mitä seuraa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen määrästä ja koosta.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen määrästä ja koosta

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen malli ja koko, joita on käytetty kolmen alkuperäisen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamisprosessissa ja jotka edellyttävät niiltä kriittistä 
massaa jo perustamishetkestä alkaen, on ollut mahdollisesti asianmukainen tapa käynnistää 
hanke. Teknologia- ja innovaatiomaailmassa kyky saavuttaa kriittinen massa on todella 
kriittistä. 
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Vastaavat vaatimukset voidaan säilyttää joillekin uusille osaamis- ja innovaatioyhteisöille. 
Mutta nyt voidaan ehkä soveltaa hieman erilaista lähestymistapaa: jos EIT on olemassa 
sellaisenaan ja jos sillä on hyvä ulottuvuus, eikö sitä voida pitää itsenäisenä ja liittää sitä 
nykyisen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen verkostoon milloin tahansa kriittisen massan 
tarjoajana tai kriittisen massan taustana, jolla tuetaan pienten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustamista tai muita EIT:n alueellisia yhteistyöhankkeita? Joissakin tapauksissa tiettyjen 
haasteiden kohtaamiseksi pienet osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat osoittautua 
paremmaksi ratkaisuksi. Tässä tapauksessa dogmaattisen lähestymistavan ottaminen osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen kokoon (yksi koko sopii kaikille -lähestymistapa) voisi toimia esteenä 
parhaimman ratkaisun löytämiselle.

Meidän olisi toimittava sen mukaisesti, mitä joskus tapahtuu liikemaailmassa, jossa pienen 
tytäryrityksen perustaminen suurelle konsernille voi ratkaisuna toteutua pienten 
organisaatioiden yksinkertaisuutena ja joustavuutena sekä suuren konsernin arvostuksena, 
vakautena ja markkinatakuina hyödyllisenä ja dialektisenä yhdistelmänä.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä on nyt kehitettävä määrän suhteen temaattisesti muunnellen 
ja alueellisesti kattavina. Olisi korostettava, että pienten tai suurten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi aina oltava hyvin integroituja kumppanuuksia, jotka tuovat 
yliopistot, tutkimuskeskukset, yritykset, pk-yritykset mukaan luettuina, ja muut innovoinnin 
toimijat erityisten yhteiskunnallisten haasteiden pariin.

Kaudeksi 2014–2020 komission on jo määritellyt kuusi seuraavaa temaattista aluetta, joilla 
uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamisella voi olla suuret mahdollisuudet lisätä 
nykyisten toimien arvoa ja tehostaa innovointia todellisesti:

• Lisäarvoa tuova valmistusteollisuus
• Tulevaisuuden ruokahuolto (Food4future) – kestävä toimitusketju resurssitasolta 

kuluttajiin
• Tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä tukeva innovaatiotoiminta
• Raaka-aineet – kestävä etsintä, talteenotto, jalostus ja kierrätys
• Älykäs turvallinen yhteiskunta
• Kaupunkiliikenne

Esittelijä katsoo, että on aivan liian aikaista hyväksyä ja sulkea tämä luettelo ja että olisi 
edelleen kehitettävä alhaalta ylös suuntautuvaa lähestymistapaa, jonka puitteissa muista 
aloista, kuten merten kestävästä käytöstä sekä vesien ja merten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä, voitaisiin tehdä myös harkintakelpoisia hakemuksia. Kyseistä luetteloa 
ei ole vielä suljettu, eikä päätöstä uusien käynnistettävien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
lukumäärästä, koosta ja aikataulusta ole tehty. EIT:llä on itsellään mahdollisuus järjestää 
asetuksen mukaisesti tuleva osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaprosessi avoimella, 
läpinäkyvällä ja kilpailuun perustuvalla tavalla ottaen huomioon Horisontti 2020 -ohjelmassa 
määritellyt painopistealueet.

EIT:n hallintoneuvoston olisi voitava järjestää julkisesti ja avoimesti EIT-asetuksessa 
määritellyn prosessin mukaisesti tulevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaprosessi, 
joka perustuu yleisiin, suurin yhteiskunnallisiin haasteisiin soveltuviin teemoihin. 
Hakemuspyynnön olisi oltava avoimempi kuin se, että asetetaan etukäteen kolme toiminta-
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alaa kussakin vaiheessa, kuten komissio on ehdottanut. Vaiheita voisi olla enemmän tai 
vähemmän.

Entistä joustavampi lähestymistapa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koon (ja 
rahoitustarpeiden suhteen) voi johtaa ratkaisuun, jossa yli kolme osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä voidaan ottaa huomioon toisen ja/tai kolmannen vaiheen aikana.
Joka tapauksessa hallintoneuvosto pitää EU:n toimielimet ja erityisesti parlamentin täysin 
ajan tasalla tästä prosessista ja ottaa huomioon niiden mielipiteet asiasta.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen pitkän aikavälin taloudelliset suhteet

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ensimmäisessä elinvaiheessa EIT myöntää jopa 
25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen talousarviosta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin tehtyjen EIT:n investointien tuotot voidaan mitata yhteiskunnalle ja 
taloudelle koituneina hyötyinä kuten paremman koulutusmahdollisuudet, uusien yritysten ja 
työpaikkojen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen luominen.

Ajan myötä, kun markkinoiden ja yhteiskunnan mahdollisuuksia hyödynnetään, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä voi tulla riippumattomia EIT:n rahoituksesta alkuperäisen hankkeen 
saavuttaessa luonnollisen päätepisteensä. Mutta tämä ei ehkä tarkoita sitä, että EIT:n olisi 
päätettävä taloudellinen suhteensa kyseiseen osaamis- ja innovaatioyhteisöön tai laitokseen tai 
yritykseen, joksi se tulee, kun 7–15 vuotta kestävä ohjelma päättyy. EIT:tä olisi pidettävä 
pitkän aikavälin liikekumppanina hankkeessa, jota se on auttanut luomaan, ja myös 
edunsaajana mitä tulee hankkeen aikaan saamiin tuottoihin eikä pelkästään niihin, jotka ovat 
peräisin teollisoikeuksien suorasta tai epäsuorasta hyödyntämisestä.

Tämän kumppanuuden säilyttämisellä voi olla teknologisesta ja myös taloudellisesta 
näkökulmasta katsottuna strategista merkitystä. Näiden tulojen avulla EIT:n olisi helpompi 
rahoittaa talousarviostaan uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä tai kehittää muita 
koulutushankkeita.


