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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* 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.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 
muuttamisesta
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0817),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 173 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0467/2011),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

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

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 2
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. Lisäksi EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
unionin johtavina innovointiin 
keskittyneinä laitoksina pyrittävä 
kehittämään innovatiivisia teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinnointikäytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 3
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. Kunkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön olisi myös 
perustettava oman alansa 
sidosryhmäfoorumi.

Or. en



PR\903210FI.doc 7/47 PE489.664v01-00

FI

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EIT:n olisi pyrittävä toimimaan 
entistä läheisemmin pienten ja 
keskisuurten yritysten kanssa (pk-
yritykset), jotta varmistetaan niiden 
aktiivinen osallistuminen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan. Lisäksi 
julkisten yhtiöiden ja 
paikallisviranomaisten sekä voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen olisi oltava 
tarvittaessa mukana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) EIT:n olisi edistettävä 
monitieteellistä näkökulmaa innovointiin, 
mukaan luettuna ei-teknologisten 
ratkaisujen, organisaatioon liittyvien 
toimintatapojen, uusien 
liiketoimintamallien, järjestelmien 
innovoinnin ja julkisen sektorin 
innovaatioiden kehittäminen. Tätä 
tarvitaan täydentämään 
teknologiapainotteista 
innovointitoimintaa.

Or. en
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
liittyvän toiminnan edistämisen olisi 
oltava osa EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaa, koska 
yhteiskunnalliset yritykset ovat 
luonteeltaan erittäin innovatiivisia, kun 
ajatellaan niiden tuottamia hyödykkeitä 
tai palveluita, niiden organisaatiota tai 
niiden käyttämiä tuotantomenetelmiä.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille osoittaman tuen 
laajuus ja selvennettävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet. EU:n 
rahoituksen tarkoituksena olisi erityisesti 
saada aikaan vipuvaikutus, jolla saadaan 
muita yksityisiä ja julkisia tahoja mukaan 
toiminnan rahoittamiseen, ja tämän 
unionin rahoituksen taso olisi 
määritettävä selvästi.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

yksinkertaistettava, ja kokoonpanon olisi 
ilmennettävä osaamiskolmion kolmea 
osa-aluetta. EIT:n hallintoneuvoston 
toimintaa olisi mukautettava ja 
hallintoneuvoston ja johtajan asemaa ja 
tehtäviä selvennettävä.

Or. en

Tarkistus 9
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 osaamis- ja innovaatioyhteisöt
olisi perustettava ja valittava avointa, 
läpinäkyvää ja kilpailuun perustuvaa 
menettelyä käyttäen.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) EIT:n olisi nimettävä niin monta 
osaamis- ja innovaatioyhteisöä kuin on 
taloudellisesti mahdollista, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että niiden toiminta tukee 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteita, että ne täyttävät perustamiselle 
asetetut vähimmäisehdot ja että ne voivat 
osoittaa suorituskykynsä määritettyjen 
valintaperusteiden mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) EIT:n olisi nimettävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä, joiden toiminta tukee 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritettyihin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin ja/tai johtoasemaan 
keskeisissä teollisuusteknologioissa 
liittyviä erityistavoitteita tai on sidoksissa 
näihin tavoitteisiin. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä nimetessään EIT:n 
olisi lisäksi otettava huomioon, että 
kaikilla osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
ei ole samat rahoitustarpeet, koska jotkin 
niistä ovat pääomavaltaisempia kuin 
toiset.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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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. Lisäksi EIT:n ja osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen olisi pyrittävä 
kehittämään julkisuustoimia edelleen ja 
luotava yhteyksiä huonommin 
suoriutuvien alueiden eri laitoksiin, 
huippuosaamiskeskuksiin ja muihin 
kumppaneihin, jotta myös ne voivat 
osallistua niiden toimintaan.

Or. en

Tarkistus 14
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. Erityisesti 
olisi perustettava kilpailuun perustuva 
arviointijärjestelmä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille vuosittain 
osoitettavan rahoitusosuuden 
määrittämistä varten.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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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
lausunto; lisäksi olisi säädettävä EIT:n ja
Euroopan parlamentin välisestä 
vuosittaisesta vuoropuhelusta.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"innovoinnilla" tarkoitetaan sitä 
prosessia tuloksineen, jossa yhdistyvät 
monenlainen osaaminen sekä 
monenlaiset valmiudet ja taidot ja jossa 
vastataan uusilla ideoilla 
yhteiskunnalliseen tai taloudelliseen
kysyntään ja luodaan uusia tuotteita, 
palveluja, prosesseja tai liiketoiminta- ja 
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organisaatiomalleja, joilla on arvoa 
yhteiskunnassa;

Or. en

Perustelu

Jotta EIT miellettäisiin täysimääräisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanovälineeksi, on tärkeää korostaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen roolin ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman erityistavoitteiden välistä yhteyttä.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"osaamis- ja innovaatioyhteisöllä" 
tarkoitetaan sen täsmällisestä 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden innovaatioprosessiin 
osallistuvien tahojen autonomista 
yhteistyöryhmää, joka toimisi yhteiseen 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
innovaatiosuunnitteluun perustuvana 
strategisena verkostona ja jonka 
tavoitteena on vastata EIT:lle 
asetettuihin haasteisiin sekä osaltaan 
edistää Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Perustelu

Jotta EIT miellettäisiin täysimääräisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanovälineeksi, on tärkeää korostaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen roolin ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman erityistavoitteiden välistä yhteyttä.
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
"kumppaniorganisaatiolla" tarkoitetaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
jäsenorganisaatioita, jotka voivat olla 
erityisesti korkea-asteen oppilaitoksia, 
tutkimusorganisaatioita, julkisia tai 
yksityisiä yrityksiä, rahoituslaitoksia, 
alue- ja paikallisviranomaisia, säätiöitä 
tai voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä;

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
2 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b a) Korvataan 9 kohta seuraavasti:
"strategisella innovaatio-ohjelmalla" 
tarkoitetaan toimintapoliittista 
asiakirjaa, jossa hahmotellaan EIT:n 
pitkän aikavälin strategia tulevia 
aloitteita varten ja johon sisältyy 
yleiskatsaus seitsemän vuoden 
aikajaksolle suunniteltuihin 
korkeakoulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoimiin;

Or. en
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Tarkistus 21
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 
foorumia, jossa voivat olla edustettuina 
kansalliset ja alueviranomaiset, 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen alan 
edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, 
klusteriorganisaatiot, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt sekä muut 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista;"

Or. en

Tarkistus 22
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 taloudellista kehitystä ja 
kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden 
ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se 
pyrkii saavuttamaan tavoitteensa 
edistämällä ja integroimalla 
korkealuokkaisinta korkeakoulutus-, 
tutkimus-, innovaatio- ja 
yrittäjyystoimintaa.

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
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Perustelu

EIT:n olisi vahvistettava osaamiskolmion kaikkia kolmea osa-aluetta. Koska yrittäjyyden 
edistäminen on tärkeä näkökohta liiketoimintaa/innovointia koskevalla osaamiskolmion osa-
alueella ja yksi EIT:n päätehtävistä, se olisi tuotava selvemmin esiin.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 924/2008
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Poistetaan a alakohta. (a) Korvataan a alakohta seuraavasti:

"a) määrittelee keskeiset painopisteensä
ja toimensa, joilla se pyrkii täyttämään 
yleiset ja erityiset tavoitteensa;"

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Huonommin suoriutuvien EU:n alueiden huippuosaamiskeskusten on kehittyneempien 
alueiden huippuosaamiskeskuksia vaikeampi osallistua osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. 
EIT:n olisi kehitettävä julkisuustoimia, joilla lisätään niiden mahdollisuuksia osallistua EIT:n 
toimintaan ja erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. Vastaavasti pk-yrityksille on 
tärkeää antaa mahdollisuus osallistua aktiivisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöihin.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a b) Korvataan c alakohta seuraavasti:
"c) valitsee ja nimeää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä [...] 7 artiklan 
mukaisesti sekä määrittelee 
sopimuksella niiden oikeudet ja 
velvollisuudet; tarjoaa niille 
asianmukaista tukea, soveltaa 
asianmukaisia 
laadunvalvontatoimenpiteitä, seuraa 
jatkuvasti niiden toimia ja arvioi niitä 
määräajoin sekä huolehtii niiden 
välisestä sopivan tasoisesta 
yhteensovittamisesta;"
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Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) Lisätään kohta seuraavasti:
"f a) arvioi teollis- ja tekijänoikeuksiin 
liittyviä käytäntöjä EU:n 
innovaatiotoiminnassa ja niiden 
vaikutusta EU:n innovaatiokapasiteettiin, 
etenkin taloudellista vaikutusta pk-
yrityksiin; kehittää ja antaa ohjeita 
innovatiivisista teollis- ja 
tekijänoikeuksien malleista, jotka 
edistävät tietämyksen siirtoa ja 
levittämistä, sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteydessä että 
laajemmin kaikkialla EU:ssa;"

Or. en

Perustelu

EIT:n olisi unionin johtavana innovaatioinstituuttina oltava osaltaan kehittämässä ja 
edistämässä innovatiivisia käytäntöjä. EIT:n olisi esimerkiksi toimittava eräänlaisena 
laboratoriona, jossa tuetaan eurooppalaisille toimijoille sopivien innovatiivisten teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien toimintalinjojen kehittämistä ja joka pystyy vastaamaan eri alojen 
ja toimijoiden tarpeisiin kaikkialla unionissa ja toimimaan niiden etujen mukaisesti.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a d) Korvataan g alakohta seuraavasti:
"g) kehittää valmiuksiaan ja 
asiantuntemustaan tullakseen 
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maailmanluokan huippuosaamista 
edustavaksi laitokseksi korkea-asteen 
koulutuksessa, tutkimuksessa ja 
innovaatiossa;"

Or. en

Perustelu

EIT:n on kehitettävä edelleen omia valmiuksiaan ja asiantuntemustaan, jotta se voisi 
saavuttaa tavoitteensa tulla maailmanluokan huippuosaamista edustavaksi laitokseksi.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a e alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
5 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a e) Lisätään kohta seuraavasti:
"g a) edistää monitieteellistä näkökulmaa 
innovointiin, etenkin ei-teknologisten 
ratkaisujen, organisaatioon liittyvien 
toimintatapojen, uusien 
liiketoimintamallien, järjestelmien 
innovoinnin ja julkisen sektorin 
innovaatioiden integrointia siihen;"

Or. en

Perustelu

EIT:n toiminnan ei pitäisi suuntautua yksinomaan teknisten ratkaisujen ja innovaatioiden 
tarjoamiseen markkinoille.

Tarkistus 30
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

"j) kutsuu vähintään kerran vuodessa 
koolle sidosryhmäfoorumin, jossa jaetaan 
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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."

kokemuksia ja keskustellaan 
sidosryhmien kanssa EIT:n toiminnasta, 
kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista 
sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, 
tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja 
-tavoitteiden kannalta."

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lisätään alakohta seuraavasti:
"d a) osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
olevien patenttien ja keksintöjen välistä 
suhdetta kartoittavan tietokannan 
perustaminen ja niiden oikeuksien 
haltijoiden määrittäminen."

Or. en

Perustelu

Tietokannan avulla olisi mahdollista kartoittaa teknologiaympäristöä patenttien 
näkökulmasta, ja se antaisi uusille toimijoille, jotka haluavat olla mukana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tutkimus- ja innovointityössä, mahdollisuuden saada selkeämpi kuva 
tilanteesta ja arvioida omia mahdollisuuksiaan.

Tarkistus 32
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 
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annetaan laajat valtuudet itse määritellä 
sisäinen organisaationsa ja 
kokoonpanonsa. Erityisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt
a) perustavat hallintoneuvoston, jonka 
kokoonpanossa ovat tasapuolisesti 
edustettuina korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen alan ja liiketoimintasektorin 
edustajat;
b) ovat avoimia uusille jäsenille, erityisesti 
pk-yrityksille, jotka voivat tuoda lisäarvoa 
kumppanuuteen;
c) toimivat avoimesti ja läpinäkyvästi sekä 
parhaiden käytäntöjen mukaisia 
hallinnointisäännöstöjä noudattaen."

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat erittäin itsenäisiä, mutta on kuitenkin määritettävä, mitä 
vähimmäisominaisuuksia, yleisiä periaatteita ja tehtäviä osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
olisi oltava.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Lisätään kohta seuraavasti:
"2 a. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
määrittävät yksityiskohtaisen 
toimintasuunnitelmansa ja 
työmenetelmänsä. Erityisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt
a) laativat vuosittain 
liiketoimintasuunnitelmat, jotka sisältävät 
erityistavoitteet, välitavoitteet ja keskeiset 
suoritusindikaattorit;
b) kehittävät strategioita sellaisen 
taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi, 
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jonka myötä EU-rahoitusta asteittain 
vähennetään;
c) kehittävät julkisuustoimia erityisesti 
huonommin suoriutuvien EU:n alueiden 
nousevien laitosten ja 
huippuosaamiskeskusten kanssa;
d) kutsuvat kerran vuodessa koolle 
sidosryhmäfoorumin ja kuulevat asiaan 
liittyviä sidosryhmiä."

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat erittäin itsenäisiä, mutta on kuitenkin määritettävä, mitä 
vähimmäisominaisuuksia, yleisiä periaatteita ja tehtäviä osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
olisi oltava.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vuosina 2014–2020 perustettavien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen aihetta ja määrää ei 
pitäisi määritellä ennalta. Esittelijä ehdottaa sen sijaan, että EIT:lle annetaan valtuudet 
perustaa niin monta osaamis- ja innovaatioyhteisöä kuin on taloudellisesti mahdollista, 
kuitenkin sillä edellytyksellä, että ne täyttävät valintaa ja hyväksymistä koskevat 
vähimmäisperusteet ja että niiden toiminta tukee Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritettyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja johtoasemaan mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa liittyviä ensisijaisia tavoitteita.



PR\903210FI.doc 23/47 PE489.664v01-00

FI

Tarkistus 35
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 kohta seuraavasti:
"1 b. Muodostettavien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnassa käytetään 
seuraavia vähimmäisperusteita:
a) Osaamis- ja innovaatioyhteisöön 
osallistuu vähintään kolme 
kumppaniorganisaatiota vähintään 
kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien 
näiden kumppaniorganisaatioiden on 
oltava toisistaan riippumattomia 
osallistumissääntöjen 7 artiklan 
mukaisesti.
b) Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
edistävät Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa määritettyjen 
"yhteiskunnallisia haasteita" ja 
"johtoasemaa mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" koskevien 
erityistavoitteiden toteuttamista.
c) Vähintään kahden kolmasosan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostavista 
kumppanuusorganisaatioista on oltava 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita.
d) Kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
osana on oltava ainakin yksi korkea-
asteen oppilaitos ja yksi yksityinen yritys 
sekä yksi pk-yritys. "

Or. en

(Ks. muutossäädöksen 1 artiklan 6 kohdan c ja d alakohta.)

Perustelu

Selvyyden vuoksi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen muodostamista koskevat 
vähimmäisperusteet on kerätty yhteen artiklaan, ja niitä on täydennetty uusilla perusteilla: 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden tukeminen ja pk-yritysten mukaan ottaminen.
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Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a b) Korvataan 2 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
"2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
nimettäessä sovelletaan ainakin seuraavia 
hyväksymisperusteita:

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"-a) yhteistyöryhmän valmiudet toteuttaa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritetyt "yhteiskunnallisia haasteita" 
ja "johtoasemaa mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" koskevat 
ensisijaiset tavoitteet;"

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan on tuettava Horisontti 2020 -puiteohjelman 
aihekohtaisia prioriteetteja, ja niiden on pystyttävä osoittamaan tämä arviointiprosessissa.
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Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"a a) monitieteellinen näkökulma 
innovointiin, etenkin ei-teknologisten 
ratkaisujen, organisaatioon liittyvien 
toimintatapojen, uusien 
liiketoimintamallien, järjestelmien 
innovoinnin ja julkisen sektorin 
innovaatioiden integrointi siihen;"

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a d) Poistetaan 2 kohdan b alakohta.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a e alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a e) Korvataan 2 kohdan d alakohta 
seuraavasti:
"d) korkea-asteen koulutuksen, 
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tutkimuksen ja innovaation 
osaamiskolmiossa toimivien 
organisaatioiden tasapuolinen 
osallistuminen kumppanuuteen;"

Or. en

Perustelu

Avoimuuden, läpinäkyvyyden sekä etujen tasapainon on oltava sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen että EIT:n keskeisiä hallintoperiaatteita.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a f alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a f) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"d a) hallinnon todistettava avoimuus ja 
läpinäkyvyys ja yhteistyöryhmän strategia, 
jolla se houkuttelee uusia hakijoita;"

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a g alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a g) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"f a) toimenpiteet, joilla tuetaan 
tarvittaessa sosiaalis-taloudellisten 
toimijoiden, kuten viranomaisten, julkisen 
sektorin yritysten sekä voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen, 
osallistumista toimintaan ja yhteistyötä 
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niiden kanssa;"

Or. en

Perustelu

Yhteistyön osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa ei tulisi rajoittua yksinomaan yksityiseen 
sektoriin, vaan yhteistyötä olisi voitava tehdä minkä tahansa organisaation kanssa, joka on 
mukana tietyn alan innovointiprosessissa. 

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a h alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 44
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 

Poistetaan.
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osallistumissääntöjen 7 artiklan 
mukaisesti."

Or. en

(Katso 7 artiklan 1 b kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 artikla – 4 kohta

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."

Poistetaan.

Or. en

(Katso 7 artiklan 1 b kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 -a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"7 -a artikla
Rahoituslähteet ja rahoitusperiaatteet
1. EIT:n rahoitus järjestetään Euroopan 
unionin talousarviosta 19 artiklassa 
vahvistettujen rahoituspuitteiden 
mukaisesti, sekä muista yksityisistä ja 
julkisista lähteistä.
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2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoitus järjestetään erityisesti 
seuraavista lähteistä:
a) kumppaniorganisaatioilta saatavat 
rahoitusosuudet, jotka muodostavat 
merkittävän rahoituslähteen;
b) jäsenvaltioiden, kolmansien maiden tai 
niiden viranomaisten lakisääteisesti tai 
vapaaehtoisesti myöntämät 
rahoitusosuudet;
c) kansainvälisten elinten tai 
instituutioiden myöntämät varat;
d) osaamis- ja innovaatioyhteisön omasta 
toiminnasta sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksista saatavista rojalteista 
peräisin olevat tulot;
e) pääomalahjoitukset, mukaan luettuina 
ne, joita hallinnoi EIT:n säätiö;
f) testamenttilahjoitukset, lahjoitukset 
sekä yksityishenkilöiltä, instituutioilta, 
säätiöiltä tai muilta kansallisilta elimiltä 
saatava rahoitus;
g) EIT:ltä saatava rahoitusosuus;
h) rahoitusvälineet, mukaan luettuina ne, 
jotka rahoitetaan Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta.
Ne voivat olla myös luontoissuorituksia.
3. Rahoituksen saamista EIT:ltä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt määritellään 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
EIT:n varainhoitoa koskevissa 
säännöksissä.
4. EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille
a) voi kattaa enintään 100 prosenttia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
lisäarvotoimien tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista;
b) ei saa olla yli 25 prosenttia osaamis- ja 
innovaatioyhteisön vuosittaisesta 
talousarviosta kolmivuotisen keskiarvon 
perusteella laskettuna.
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5. EIT perustaa kilpailuun perustuvan 
arviointijärjestelmän, jota sovelletaan 
merkittävään osaan sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille osoittamasta 
vuosittaisesta rahoitusosuudesta. 
Kilpailuun perustuvan 
arviointijärjestelmän yhteydessä 
arvioidaan muun muassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vuosittaisissa 
liiketoimintasuunnitelmissa ehdotettujen 
hankkeiden laatua ja potentiaalia sekä 
7 a artiklassa määritetyn jatkuvan 
seurannan yhteydessä ilmennyttä 
suorituskykyä edellisvuosina.
6. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt tai 
niiden kumppanuusorganisaatiot voivat 
hakea etenkin unionin ohjelmista ja 
rahastoista myönnettävää unionin 
avustusta niitä koskevien sääntöjen 
mukaisesti ja tasavertaiselta pohjalta 
muihin hakemuksiin nähden. Tällaista 
avustusta ei tällöin osoiteta toimiin, joita 
jo rahoitetaan Euroopan unionin 
talousarviosta. Muista unionin ohjelmista 
ja varoista saatava rahoitusosuus ei saa 
olla yli 25 prosenttia osaamis- ja 
innovaatioyhteisön vuosittaisesta 
talousarviosta kolmivuotisen keskiarvon 
perusteella laskettuna.

Or. en

(Asetuksen 14 artikla on siirretty 7 -a artiklaksi.)

Perustelu

Selvyyden vuoksi rahoituslähteet (14 artikla) ja rahoitusperiaatteet on koottu yhteen ainoaan 
artiklaan, ja niihin on lisätty osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevat 
vipuvaikutusperiaatteet (EIT:n rahoitusosuus enintään 25 prosenttia ja EU:n 
kokonaisrahoitusosuus enintään 50 prosenttia) sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
vuosittain osoitettavia rahoitusosuuksia koskeva kilpailuun perustuva arviointijärjestelmä.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 a artikla (uusi) – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen
arviointia ja seurantaa koskevat periaatteet

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurantaa
ja arviointia koskevat periaatteet

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 a artikla (uusi)

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."

"1. EIT huolehtii keskeisten 
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.”

Jatkuvan seurannan yhteydessä 
tarkastellaan seuraavia seikkoja:
a) miten osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
tukevat Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden saavuttamista;
b) osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskykyä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä koskevien yhteisten 
keskeisten indikaattorien perusteella;
c) yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön suorituskykyä 
asianomaisen yhteisön 
liiketoimintasuunnitelmassa määritettyjen 
yksittäisten tavoitteiden ja keskeisten 
suoritusindikaattoreiden perusteella."

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurantaa koskevat periaatteet olisi määritettävä 
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selkeämmin.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jatkuvan seurannan yhteydessä 
mitattua osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskykyä käytetään perustana EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
osoittaman vuosittaisen rahoitusosuuden 
määrittämiseksi käytettävässä kilpailuun 
perustuvassa arviointijärjestelmässä 
7 a artiklassa määritetyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 a artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jatkuvan seurannan yhteydessä
mitattua osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskykyä käytetään perustana EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
osoittaman vuosittaisen rahoitusosuuden 
määrittämiseksi käytettävässä kilpailuun 
perustuvassa arviointijärjestelmässä. 
EIT:n ja komission kehittäessä 
seurantajärjestelmää ne ottavat huomioon 
liitteessä II esitetyn alustavan luettelon 
käytettävistä indikaattoreista.

Or. en
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Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
7 b artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan
kesto, jatkaminen ja päättäminen

Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
rahoituksen kesto, jatkaminen ja 
päättäminen

Or. en

Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisö voi jatkaa toimintaansa ilman EU:n rahoitusta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisön rahoituksen kesto on syytä määrittää, ei suinkaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toiminnan kestoa.

Tarkistus 52
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. EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisölle 
myöntämän rahoituksen alustava kesto on 
kolme vuotta.

Or. en

Tarkistus 53
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 2. Hallintoneuvosto voi 7 a artiklassa 
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osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminta-
aikaa alun perin asetettua pitemmälle, jos 
se on tarkoituksenmukaisin keino 
saavuttaa EIT:n tavoitteet.

määritetyn jatkuvan 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.

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 13 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. EIT julkaisee työjärjestyksensä, 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
erityiset rahoitussääntönsä ja 
7 artiklassa tarkoitetut osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintaa koskevat 
yksityiskohtaiset perusteet ennen kuin 
julkaistaan ehdotuspyynnöt osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valitsemiseksi."

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Korvataan 13 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. EIT julkaisee viipymättä strategisen 
innovaatio-ohjelmansa, kolmivuotisen 
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jatkuvasti päivitettävän 
toimintaohjelmansa sekä 15 artiklassa 
tarkoitetun vuosittaisen 
toimintakertomuksen samoin kuin EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
seurannan ja arvioinnin tulokset."

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – johdantokappale
Asetus (EY) N:o 294/2008
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

(10) Korvataan 14 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

(10) Poistetaan 14 artikla.

Or. en

(Katso 7 -a artikla (uusi)).

Perustelu

Selvyyden vuoksi rahoituslähteet (14 artikla) ja rahoitusperiaatteet on esitetty yhdessä 
ainoassa artiklassa (7 -a artikla).

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoitus järjestetään erityisesti 
seuraavista lähteistä:

Poistetaan.

(a) kumppaniorganisaatioilta saatavat 
rahoitusosuudet, jotka muodostavat 
merkittävän rahoituslähteen;
(b) jäsenvaltioiden, kolmansien maiden 
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tai niiden viranomaisten lakisääteisesti tai 
vapaaehtoisesti myöntämät 
rahoitusosuudet;
(c) kansainvälisten elinten tai 
instituutioiden myöntämät varat;
(d) osaamis- ja innovaatioyhteisön omasta 
toiminnasta sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksista saatavista rojalteista 
peräisin olevat tulot;
(e) pääomalahjoitukset, mukaan luettuina 
ne, joita hallinnoi EIT:n säätiö;
(f) testamenttilahjoitukset, lahjoitukset 
sekä yksityishenkilöiltä, instituutioilta, 
säätiöiltä tai muilta kansallisilta elimiltä 
saatava rahoitus;
(g) EIT:ltä saatava rahoitusosuus;
(h) rahoitusvälineet, mukaan luettuina 
ne, jotka rahoitetaan Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta.
Ne voivat olla myös luontoissuorituksia."

Or. en

(Katso 7 -a artikla.)

Perustelu

Selvyyden vuoksi rahoituslähteet (14 artikla) ja rahoitusperiaatteet on esitetty yhdessä 
ainoassa artiklassa (7 -a artikla).

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. EIT:n rahoitusosuus voi kattaa 
enintään 100 prosenttia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimien 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista."

Poistetaan.

Or. en
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(Katso 7 -a artikla.)

Perustelu

Selvyyden vuoksi rahoituslähteet (14 artikla) ja rahoitusperiaatteet on esitetty yhdessä 
ainoassa artiklassa (7 -a artikla).

Tarkistus 59
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 
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;

(a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen 
työohjelman, jossa esitetään EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset 
painopisteet ja suunnitellut toimet sekä 
arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä ja 
todetaan kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön osalta, aiotaanko sen 
rahoitusta jatkaa. Siihen sisältyvät myös 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n 
toimien seurantaan tarkoitetut 
asianmukaiset indikaattorit. EIT toimittaa 
komissiolle, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kunkin n – 2 vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti 
päivitettävän kolmivuotisen työohjelman. 
Komissio, Euroopan parlamentti ja 
neuvosto antavat kolmen kuukauden 
kuluessa lausunnon. EIT ottaa annetut 
lausunnot 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
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Perustelu

Päättäjille olisi annettava enemmän valvontavaltaa EIT:n kolmivuotisten työohjelmien 
hyväksymisen suhteen. EIT:n toiminnan alkuvaiheessa ensimmäinen luonnos kolmivuotisesta 
työohjelmasta toimitettiin parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kommentoitavaksi. EIT:n 
tulevien työohjelmien yhteydessä parlamentilla ja neuvostolla olisi oltava valta tarkastella 
sitä.

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
15 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että EIT:n ja Euroopan parlamentin välillä käydään säännöllistä 
vuoropuhelua EIT:n vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
16 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b a) Lisätään kohta seuraavasti:
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"2 b. Arvioinnin yhteydessä arvioidaan 
näkökohtia, jotka liittyvät huonommin 
suoriutuvien alueiden edustajien sekä pk-
yritysten osallistumismahdollisuuksien 
edistämiseen. Arvioinnissa otetaan lisäksi 
huomioon, miten EIT on osaltaan 
edistänyt Eurooppa 2020 -strategian 
ensisijaisia tavoitteita ja siihen sisältyviä 
lippulaivahankkeita."

Or. en

Perustelu

EIT:n arviointia on laajennettava. Arvioinnissa on tarkasteltava unionin pitkän aikavälin 
strategian yleisiä tavoitteita eikä pelkästään EIT:n omia tavoitteita.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-14 a) Korvataan 17 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. EIT valmistelee viimeistään 30 päivään 
kesäkuuta 2011 mennessä ja sen jälkeen 
aina seitsemän vuoden välein luonnoksen 
seitsenvuotisesta strategisesta innovaatio-
ohjelmasta ja toimittaa sen komissiolle 
sekä saattaa sen julkisesti saataville.

Or. en

Perustelu

xxx.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 -a a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(14 -a a) Korvataan 17 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
2. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritellään EIT:n pitkän aikavälin 
strategia EU:n innovaatiotoiminnassa ja 
siihen sisältyy arvio sen […]
vaikutuksista ja mahdollisuuksista saada 
innovaatiosta […] lisäarvoa unionille. 
Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
otetaan EIT:n seurannan ja arvioinnin 
tulokset huomioon 16 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Korvataan 17 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"Komissio ottaa huomioon strategisen 
innovaatio-ohjelman aiheelliset 
näkökohdat ja sisällyttää ne tulevaan 
tutkimuksen ja innovoinnin yhteisestä 
strategiakehyksestä tulevaa ohjelmakautta 
varten tehtävään ehdotukseen."

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
19 artikla
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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 
[3 182,230 miljoonaa euroa]. 
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset 
määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. 
EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille maksetaan näiden 
rahoituspuitteiden mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Lopullinen määrä lisätään myöhemmin, kun neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä on 
saatu päätökseen.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 20 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 294/2008
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Lisätään liite seuraavasti:
"Liite I a
Ohjeellinen luettelo osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen seurannassa 
käytettävistä yleisistä 
suoritusindikaattoreista
Panos:
a) kumppaneilta vuosittaiseen 
talousarvioon (sekä luontoissuorituksina 
että käteisenä) saatavien osuuksien 
jakautuminen
b) määrärahojen jakautuminen 
toimintatyypeittäin (tutkimus, koulutus, 
innovointi, yleiskustannukset)
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Tuotos ja vaikutukset:
a) kehitettyjen opinto-ohjelmien sekä 
koulutettujen opiskelijoiden määrä
b) tutkimushankkeiden ja julkaisujen 
määrä
c) osallistujayritysten määrä, mukaan 
luettuna pk-yritysten, tutkimuslaitosten ja 
korkeakoulujen osuus
e) investoitua euroa kohden myönnettyjen 
patenttien määrä ja siirrettyjen patenttien 
määrä
g) perustettujen spin-off-yritysten määrä
h) osallistujayrityksissä aloitettujen 
innovointitoimien määrä."

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan unionin on nykyisistä moninaisista kriiseistä selviytyäkseen löydettävä tapoja 
kehittää innovaatiokapasiteettiaan siten, että pystytään tuottamaan kestäviä ja tehokkaita 
ratkaisuja esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritettyihin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin sekä luomaan työpaikkoja ja lisäarvoa.

Euroopan teknologiainstituutti (EIT) perustettiin Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian 
yhteydessä vuonna 2008 lujittamaan Euroopan unionin innovaatiokapasiteettia.

Se on EU:n ensimmäinen yritys integroida osaamiskolmion (korkea-asteen koulutus, tutkimus 
ja innovointi) kolme osa-aluetta. EIT aloitti toimintansa vuonna 2010, ja EU myönsi sille 
talousarviostaan 309 miljoonan euron rahoitusosuuden vuosiksi 2008–2013.

EIT edistää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan kautta korkeakoulujen, 
tutkimuskeskusten ja yritysten välisen vuorovaikutuksen tiivistämistä, ja sen tavoitteena on 
kuroa umpeen tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan välillä vallitseva kuilu 
parantaakseen EU:n innovaatiokapasiteettia.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat olleet toiminnassa vuodesta 2010 alkaen 
(ilmastonmuutoksen osaamis- ja innovaatioyhteisö Climate-KIC, tulevaisuuden tieto- ja 
viestintäyhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisö EIT ICT Labs ja kestävän energian 
osaamis- ja innovaatioyhteisö KIC InnoEnergy).

Osaamis- ja innovaatioyhteisöistä tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan osallistujien
(myös elinkeinoelämä) määrä kasvaa jatkuvasti, vipuvaikutus on ollut hyvä, toiminta on 
tehostunut ja konkreettisia tuloksia on jo saatu aikaan (opiskelijoiden koulutus, uusyritykset).

Komission ehdotus

Komissio ehdottaa EIT:lle noin kolmen miljardin euron budjettia. Se ehdottaa myös EIT:n 
toiminnan ankkurointia Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteisiin. Määrärahat myönnettäisiin 
kahdessa osassa: ensimmäisellä erällä rahoitettaisiin nykyisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vahvistamista ja perustettaisiin kolme uutta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä vuonna 2014; toinen erä maksettaisiin vuoden 2017 lopussa toteutettavan 
arvioinnin jälkeen, ja sillä rahoitettaisiin jo perustettujen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toiminnan jatkamista ja käynnistettäisiin kolme uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä.

Komission ehdottamat muutokset EIT-asetukseen selventävät entisestään sitä, mihin 
tarkoitukseen EIT:n rahoitusosuuksia osaamis- ja innovaatioyhteisöille käytetään, perusteita, 
joiden mukaan näitä yhteisöjä perustetaan, sekä niiden arviointiin, kestoon ja päättymiseen 
sovellettavia periaatteita. 

EIT-asetukseen liitettävässä strategisessa innovaatio-ohjelmassa (joka hyväksytään erillisessä 
asiakirjassa) hahmotellaan EIT:n prioriteetit vuosiksi 2014–2020, sen työohjelma sekä sen 
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toimintaa ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoittamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt.

Esittelijän kanta

1. EIT:n määrärahat ja tavoitteet

EIT vaikuttaa tähän mennessä onnistuneelta ja lupaavalta välineeltä, jonka avulla voidaan 
toteuttaa innovaatiolähtöistä toimintaa laajamittaisesti ja vaivattomasti ja saada yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanit sekä korkeakouluja edustavat kumppanit mukaan dynaamiseen 
innovointiprosessiin.

Muihin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusaloitteisiin verrattuna EIT luo sellaista 
lisäarvoa, jota niillä ei ole, nivomalla tutkimuksen ja innovoinnin yhteen koulutuksen kanssa.

Esittelijä kannattaa sen vuoksi määrärahojen asteittaista lisäämistä vuosina 2014–2020 
komission ehdotuksen mukaisesti sekä uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käynnistämistä.

Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt olisi perustettava Horisontti 2020 -puiteohjelman 
prioriteettialoille ja niiden toiminnan olisi tuettava erityisesti yhteiskunnallisiin haasteisiin 
sekä johtoasemaan mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa liittyviä tavoitteita.

Nämä ovat aloja, joilla EU:n on yhdistettävä voimansa ja etsittävä sekä toteutettava 
innovatiivisia ratkaisuja ja edistettävä yrittäjyyteen liittyviä aloitteita.

Esittelijä kannattaa ehdotusta toteuttaa EIT:n väliarviointi sen toimivuuden arvioimiseksi. 
Koska EIT:n toiminta on ankkuroitu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, ei ole kuitenkaan 
mitään erityistä syytä, miksi sitä olisi arvioitava erikseen verrattuna muihin Horisontti 2020 
-ohjelman osiin.

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnassa noudatettavat periaatteet

Esittelijä katsoo, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen aihetta ja määrää, jotka EIT:n olisi 
vahvistettava, ei pitäisi määrätä ennalta.

Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämistä ja priorisointia koskevat komission 
ehdotukset eivät ole riittävän hyvin perusteltuja. On olemassa aiheita, joita voidaan pitää yhtä 
kiireellisinä tai lupaavina kuin komission ehdottamia.

Esittelijä ehdottaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnassa noudatettaisiin avointa, 
läpinäkyvää ja kilpailuun perustuvaa menettelyä. Saadun ehdotuksen perusteella EIT nimeäisi 
niin monta osaamis- ja innovaatioyhteisöä kuin on taloudellisesti mahdollista, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että ne täyttävät valinta- ja laatuperusteet ja että niiden toiminta tukee 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ensisijaisia tavoitteita.

EIT:n olisi otettava valinnassa huomioon myös sen, että jotkin osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
eivät välttämättä ole yhtä pääomavaltaisia kuin toiset. 

3. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoittamisessa noudatettavat periaatteet
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Kilpailuun perustuva arviointijärjestelmä

EIT:n jo vuonna 2012 aloittaman käytännön mukaisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
kilpailtava vuosittain saatavilla olevista määrärahoista. Näin varmistettaisiin, että vain 
lupaavimmat ja arvokkaimmat hankkeet saavat rahoitusta, ja vältettäisiin mahdollinen 
hukkavaikutus, jonka ennalta määrätty rahoitus voisi saada aikaan.

Vuosittainen rahoitusosuus perustuisi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuosittaisten 
liiketoimintasuunnitelmien, saavutettujen tulosten ja lisäpotentiaalin arviointiin.

Esittelijä ehdottaa, että kilpailuun perustuvaa määrärahojen osoittamista koskevat periaatteet 
sisällytettäisiin asetukseen.

Vipuvaikutus

EIT on tähän mennessä rahoittanut noin 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
budjetista, ja 75 prosenttia on pitänyt saada muilta julkisilta tai yksityisiltä kumppaneilta 
(mukaan luettuina kumppaneiden omat varat, julkinen rahoitus jäsenvaltioilta, varat muista 
EU:n aloitteista, kuten seitsemännestä puiteohjelmasta, ja rakennerahastoista sekä 
tulevaisuudessa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta).

Esittelijä ehdottaa, että tämä periaate sisällytetään asetukseen.

Lisäksi on tarpeen olla heikentämättä EIT:n synergiavaikutusta käyttämällä liian laajasti EU:n 
varoja muiden EU:n varojen saamiseksi. Esittelijä ehdottaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt voisivat EIT:n rahoitusosuuden lisäksi saada muita EU:n varoja enintään 
25 prosenttia.

Kestävyyden varmistaminen

Varmistaakseen rahoituksen kestävyyden pitkällä aikavälillä komissio ehdottaa, että osaamis-
ja innovaatioyhteisöt rahoittavat osan toiminnastaan itse keskipitkällä aikavälillä. Jotta tämä 
onnistuisi, rahoitusstrategian kehittämisen olisi kuuluttava selvästi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tehtäviin.

4. Ohjelmatyö, seuranta ja arviointi

Esittelijä ehdottaa, että strategiset innovaatio-ohjelmat hyväksyy tulevaisuudessa 
hallintoneuvosto ja että ne integroidaan tulevaan tutkimuksen ja innovoinnin kehykseen 
(Horisontti 2012–2018). Toisaalta päättäjille olisi annettava enemmän valvontavaltaa EIT:n 
kolmivuotisten työohjelmien hyväksymisen suhteen.

EIT:n toiminnan alkuvaiheessa ensimmäinen luonnos kolmivuotisesta työohjelmasta 
toimitettiin parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kommentoitavaksi. Esittelijä uskoo, että 
näin olisi syytä jälleen toimia EIT:n tulevien kolmivuotisten työohjelmien yhteydessä.

Lisäksi ehdotetaan, että EIT:n johtajan ja Euroopan parlamentin välillä käydään säännöllistä 
vuoropuhelua EIT:n vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä.
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EIT aikoo myös perustaa seurantajärjestelmän, jossa tarkastellaan neljää toimintatasoa 
(Horisontti 2020, EIT, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välinen taso ja yksittäisten osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen taso). Esittelijä ehdottaa, että nämä periaatteet sisällytetään 
asetukseen.

5. Innovoinnin käsitteen laajentaminen

Muutakin kuin teknologisia ratkaisuja

EIT:n toiminnassa keskitytään tällä hetkellä pääasiassa tukemaan teknologisten ja teollisten 
ratkaisujen aikaansaamista. Vaikka nämä ovat tarpeen, ne eivät mitenkään riitä, jos halutaan 
vastata unionin nykyisiin haasteisiin.

Esittelijän mielestä ei-teknologisiin ratkaisuihin, organisaatioon, järjestelmien innovointiin ja 
julkisen sektorin innovaatioihin on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin teknologisiin 
ratkaisuihin.

Myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämistä olisi harkittava, koska yhteiskunnalliset 
yritykset ovat yleensä luonteeltaan erittäin innovatiivisia, kun ajatellaan niiden tuottamia 
hyödykkeitä tai palveluita tai niiden organisaatiomalleja.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Tilanteessa, jossa Kiinasta on tulossa maa, jossa haetaan eniten patentteja, EU:n on 
kehitettävä "älykäs" teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva politiikka, joka auttaa sitä 
parantamaan asemiaan.1

Teollis- ja tekijänoikeuskäytäntöihin liittyvät markkinaongelmat hankaloittavat erityisesti pk-
yritysten toimintaa ehkäisemällä esimerkiksi osallistumista teollis- ja tekijänoikeuksien 
vaihtoon, mitä tavallisesti tapahtuu suurempien markkinatoimijoiden välillä, ja patenttien 
oikeudellinen arvottaminen vaikuttaa niihin haitallisesti.

EIT:n olisi unionin johtavana innovaatioinstituuttina kehitettävä ja edistettävä innovatiivisia 
käytäntöjä, jotka soveltuvat tavanomaisille eurooppalaisille toimijoille.

EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt muodostaisivat eräänlaisen laboratorion, jossa tuetaan 
sellaisten eriytettyjen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien toimintalinjojen kehittämistä, 
joilla pystytään vastaamaan eri alojen ja toimijoiden, etenkin pk-yritysten, korkeakoulujen ja 
julkishallinnon, tarpeisiin kaikkialla unionissa ja toimimaan niiden etujen mukaisesti.

6. Hallintotapa ja osallistuminen

Vaikka osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat innovatiivisia ja toimintansa omaehtoisesti 
organisoivia yrityksiä muistuttavia rakenteita, kaikille osaamis- ja innovaatioyhteisöille olisi 
määritettävä joitakin vähimmäisominaisuuksia, jotta varmistetaan, että avoimuuden,

                                               
1 Vuonna 2010 kotimaisten patenttihakemusten osuus patenttien kokonaismäärästä oli Euroopassa 
15,1 prosenttia (pysynyt paikoillaan), Yhdysvalloissa 53,6 prosenttia (vähenemässä), Japanissa 82,1 prosenttia 
(pysynyt paikoillaan) ja Kiinassa 72,7 prosenttia (voimakkaasti lisääntymässä).
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läpinäkyvyyden ja etujen tasapainon periaatteet toteutuvat. Tämän merkitys korostuu, kun 
otetaan huomioon, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjä rahoitetaan osittain julkisin varoin.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rakenteen on oltava sellainen, että ne voivat kehittyä ja 
välttää toiminnan jumiutumisen tai tyrehtymisen. Uusien kumppaneiden on voitava liittyä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöihin ja osallistua toimintaan. Samalla ehdotettujen teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien sääntöjen on tarjottava samat mahdollisuudet kaikille toimijoille.

Osallistujapohjan laajentamisen uusiin hakijoihin ja erityisesti pk-yritysten osallistumisen 
lisäämisen olisi oltava osa EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen strategiaa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi EIT:n tavoin myös perustettava kerran vuodessa koolle 
kutsuttava oman alansa sidosryhmäfoorumi.

EIT:n olisi myös annettava unionin huonommin suoriutuville alueille mahdollisuus hyötyä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöistä ja osallistua niihin. Tämä koskee etenkin alueita, jotka tällä 
hetkellä ovat eniten innovatiivisten ratkaisujen tarpeessa selvitäkseen kriisistä.

7. Täydentävyys muiden Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvien välineiden kanssa.

On selvennettävä edelleen sitä, miten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta täydentää 
muuta Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä toteutettua toimintaa.

Vielä on paljolti auki, mikä on osaamis- ja innovaatioyhteisöjen erityinen asema 
monitahoisessa EU:n tutkimusympäristössä ja erityisesti mikä on sen suhde yhteisiin ohjelma-
aloitteisiin, eurooppalaisiin teknologiayhteisöihin, yhteisiin teknologia-aloitteisiin ja ERA-
Net-välineeseen samoin kuin Yhteinen Erasmus -ohjelmaan, osaamisyhteenliittymiin ja 
alakohtaisiin taitoyhteenliittymiin sekä Marie Curie -toimiin.

Esittelijä katsoo, että komission olisi erityisesti toteutettava kattava arviointi kaikista sen eri 
tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien yhteydessä toteutetuista erilaisista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksista.

Tarkoituksena olisi arvioida, mitkä ovat tehokkaimpia kumppanuusmalleja, määrittää 
onnistumisen kannalta olennaiset piirteet ja pyrkiä järkeistämään ja yksinkertaistamaan 
tutkimus- ja innovointiympäristöä tulevassa rahoituskehyksessä.


