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LYHYT PERUSTELU

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustettiin asetuksella 
(EY) N:o 294/2008, ja sen tavoitteena on tehostaa Euroopan innovaatiokapasiteettia. Se on 
EU:n ensimmäinen yritys integroida korkea-asteen koulutus, tutkimus ja innovointi niin 
kutsutuksi "osaamiskolmioksi". Tämä integroiminen tapahtuu ensisijaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avulla, joissa eri organisaatiot etsivät pitkäjänteisesti ratkaisuja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. EIT aloitti toimintansa vuonna 2010, ja sen päätoimipaikka on 
Budapestissa.

Yleistä poliittista tahtoa edistää EIT:n toimintaa edelleen on olemassa, ja tästä syystä 
lausunnon laatija on erittäin tyytyväinen ehdotukseen strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi. 

EU:n aloitteiden väliset koordinointimekanismit
Heti alusta lähtien on kuitenkin korostettava, että olisi otettava käyttöön 
koordinointimekanismi EIT:n ja Horisontti 2020 -puiteohjelman muiden toimien välille. 
EIT:n olisi edistettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuorovaikutusta Horisontti 2020 
-puiteohjelman eri pilareiden välillä ja muiden aloitteiden kanssa ja otettava 
päällekkäisyyksien riski asianmukaisesti huomioon.

Strategisen innovaatio-ohjelman prioriteettien laajentaminen
Lausunnon laatija suhtautuu myönteisesti strategisen innovaatio-ohjelman aihealueisiin, mutta 
ehdottaa, että niiden sisältämää prioriteettiluetteloa voitaisiin laajentaa vielä resurssitasolta 
kuluttajiin kulkevaa kestävää toimitusketjua, tervettä elämää ja aktiivisena ikääntymistä 
tukevaa innovaatiotoimintaa, raaka-aineiden kestävää etsintää, talteenottoa, jalostusta, 
kierrätystä ja korvaamista, älykästä turvallista yhteiskuntaa ja kaupunkiliikennettä 
pidemmälle. Yksilöitäessä uusia ensisijaisia aihealueita EIT:n olisi käytävä säännöllistä 
vuoropuhelua EU:n toimielinten kanssa.

Osallistumisen laajentaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja EIT:n rakenteiden välisen 
synergian luominen etenkin pk-yritysten hyväksi
Koska EIT on eliittilaitos, jolla on uusi toimintamalli tutkimuksen, korkeakoulutuksen ja 
liiketoiminnan järjestämiseen, sen on vahvistettava yksityissektorin ja erityisesti pk-yritysten 
osallistumista osaamiskolmioon. Näin edistetään tutkimustulosten muuntamista nykyistä 
paremmin uusiksi innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
olisi tuettava alueita "älykkään erikoistumisen" ja "huippuosaamisen portaikon" prosessien 
toimissa, jotka tarjoavat mahdollisuuden saada mukaan toimijoita kaikilta Euroopan alueilta. 
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Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi 
Lausunnon laatija toivoo, että EIT kehittää uusia innovatiivisia teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevia toimintalinjoja ja käytäntöjä, joilla voidaan vastata asianomaisten sidosryhmien, 
varsinkin pk-yritysten, tarpeisiin ja etuihin kaikkialla Euroopassa.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat tarkistukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
määriteltävä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin, jäljempänä 'EIT', 
pitkän aikavälin prioriteettialat, ja siihen 
olisi sisällyttävä arvio sen taloudellisista 
vaikutuksista ja mahdollisuuksista saada 
innovaatiosta parasta lisäarvoa. 
Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
otettava huomioon EIT:n seurannan ja 
arvioinnin tulokset. 

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
määriteltävä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin, jäljempänä 'EIT', 
pitkän aikavälin prioriteettialat, joilla 
edistetään huippuosaamista ja laajaa 
osallistumista koko EU:ssa, ja siihen olisi 
sisällyttävä arvio sen taloudellisista 
vaikutuksista ja mahdollisuuksista saada 
innovaatiosta parasta lisäarvoa. 
Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
otettava huomioon EIT:n seurannan ja 
arvioinnin tulokset. 

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nopeasti muuttuvassa maailmassa 
Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, 
pystyykö se saamaan aikaan älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua. Jotta tämä 
päämäärä saavutettaisiin ja pysyttäisiin 
kilpailukykyisenä globaalissa 
osaamistaloudessa, ensiarvoiseen asemaan 

Nopeasti muuttuvassa maailmassa 
Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, 
pystyykö se saamaan aikaan älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua. Jotta tämä 
päämäärä saavutettaisiin ja pysyttäisiin 
kilpailukykyisenä globaalissa 
osaamistaloudessa, ensiarvoiseen asemaan 
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on nostettu niin sanottu osaamiskolmio 
(tutkimus, koulutus ja innovaatio) ja sen 
kolmen sivun väliset yhteydet. Euroopan 
unioni on määrittänyt nämä osa-alueet 
poliittisiksi prioriteeteiksi Eurooppa 2020 -
strategiassaan. Prioriteettien toteutusta 
varten on perustettu "Innovaatiounioni"- ja 
"Nuoret liikkeellä" -lippulaivahankkeet, 
jotka muodostavat laajan poliittisen 
toimintakehyksen EU:n toimille näillä osa-
alueilla. Niitä täydentävät "Globalisaation 
aikakauden yhdennetty 
teollisuuspolitiikka-"- sekä
"Resurssitehokas Eurooppa" -
lippulaivahankkeet. Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutti tukee näiden 
lippulaivahankkeiden tavoitteiden 
saavuttamista kaikilta osin.

on nostettu niin sanottu osaamiskolmio 
(tutkimus, koulutus ja innovaatio) ja sen 
kolmen sivun väliset yhteydet. Euroopan 
unioni on määrittänyt nämä osa-alueet 
poliittisiksi prioriteeteiksi Eurooppa 2020 
-strategiassaan. Prioriteettien toteutusta 
varten on perustettu "Innovaatiounioni"- ja 
"Nuoret liikkeellä" -lippulaivahankkeet, 
jotka muodostavat laajan poliittisen 
toimintakehyksen EU:n toimille näillä osa-
alueilla. Niitä täydentävät "Globalisaation 
aikakauden yhdennetty 
teollisuuspolitiikka"-, "Euroopan 
digitaalistrategia"-, "Resurssitehokas 
Eurooppa"- sekä "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma" -lippulaivahankkeet. 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti tukee näiden 
lippulaivahankkeiden tavoitteiden 
saavuttamista kaikilta osin.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT perustettiin juuri tätä tarkoitusta 
varten: sen on määrä edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
innovaatiokapasiteettia. Korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation 
muodostaman osaamiskolmion 
täysimääräisen integroinnin avulla EIT 
tukee vahvasti yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamista Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa ja tuottaa systeemisiä 
muutoksia eurooppalaisten 
innovaatiotoimijoiden yhteistyötapoihin.

EIT perustettiin juuri tätä tarkoitusta 
varten: sen on määrä edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
unionin ja sen jäsenvaltioiden innovaatio-
ja yrittäjyyskapasiteettia sekä lisätä niiden 
mahdollisuuksia muuntaa tutkimuksen ja 
innovoinnin tuottamat tulokset 
arvokkaiksi tuotteiksi ja palveluiksi. 
Korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
innovaation muodostaman osaamiskolmion 
täysimääräisen integroinnin avulla EIT
tukee vahvasti yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamista Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa ja tuottaa systeemisiä 
muutoksia eurooppalaisten toimijoiden 
yhteistyötapoihin avoimissa ja 
osallistavissa innovaatiomalleissa. 
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EIT:ssä 
liitetään yhteen EIT:n tason strateginen 
linjaus sekä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen alhaalta ylöspäin -
lähestymistapa. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat erittäin integroituja 
yhteistyöryhmiä, joissa on mukana 
huipputason korkeakouluja, 
tutkimuskeskuksia, pieniä ja suuria 
yrityksiä ja muita innovaatiotoimijoita 
etsimässä pitkäjänteisesti ratkaisuja 
erityisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö on 
järjestetty harvalukuisten yhteenliitettyjen 
yhteistoimintakeskittymien ympärille; 
niissä kumppaniorganisaatiot tekevät 
päivittäin tiivistä yhteistyötä 
saavuttaakseen yhteiset strategiset 
tavoitteet, joihin ne ovat sitoutuneet 
ennennäkemättömän vahvasti. 
Yhteistoimintakeskittymät perustuvat 
olemassa oleviin huippuosaamiskeskuksiin 
ja kehittävät niistä paikallisia 
innovaatioekosysteemejä ja yhdistävät ne 
suuremmaksi innovaatiosolmujen 
verkostoksi Euroopan laajuisesti. 
Yksittäiset osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
voivat EIT:n puitteissa määrittää sisäisen 
organisaationsa, kokoonpanonsa, 
toimintasuunnitelmansa ja omat 
työmenetelmänsä hyvin itsenäisesti, eli ne 
voivat valita tavoitteidensa saavuttamisen 
kannalta sopivimman toimintamallin. 
Strategisella tasolla EIT huolehtii osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen valinnasta, 
koordinoi niitä joustavasti ja levittää niissä 
kehitettyjä parhaita hallintotapoja ja 
rahoitusmalleja.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EIT:ssä 
liitetään yhteen EIT:n tason strateginen 
linjaus sekä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen alhaalta ylöspäin -
lähestymistapa. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat erittäin integroituja 
Euroopan laajuisia yhteistyöryhmiä, 
joissa on mukana huipputason 
korkeakouluja, tutkimuskeskuksia, pieniä 
ja suuria yrityksiä ja muita 
innovaatiotoimijoita etsimässä 
pitkäjänteisesti ratkaisuja erityisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kukin 
osaamis- ja innovaatioyhteisö on järjestetty 
harvalukuisten yhteenliitettyjen 
yhteistoimintakeskittymien ympärille; 
niissä kumppaniorganisaatiot tekevät 
päivittäin tiivistä yhteistyötä 
saavuttaakseen yhteiset strategiset 
tavoitteet, joihin ne ovat sitoutuneet 
ennennäkemättömän vahvasti. 
Yhteistoimintakeskittymät perustuvat 
olemassa oleviin huippuosaamiskeskuksiin 
ja kehittävät niistä paikallisia 
innovaatioekosysteemejä ja yhdistävät ne 
suuremmaksi innovaatiosolmujen 
verkostoksi Euroopan laajuisesti. 
Yksittäiset osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
voivat EIT:n puitteissa määrittää sisäisen 
organisaationsa, kokoonpanonsa, 
toimintasuunnitelmansa ja omat 
työmenetelmänsä hyvin itsenäisesti, eli ne 
voivat valita tavoitteidensa saavuttamisen 
kannalta sopivimman toimintamallin. 
EIT:n olisi toimittava tehokkaan ja 
kevyen hallinnon esikuvana koko 
Euroopassa. Strategisella tasolla EIT 
huolehtii osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valinnasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston hyväksymien aihealueiden 
mukaisesti, koordinoi niitä joustavasti ja 
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levittää niissä kehitettyjä parhaita 
hallintotapoja ja rahoitusmalleja.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rakenne 
poikkeaa selvästi perinteisestä monen 
edunsaajan mallista, sillä yhteisöt ovat 
yksittäisiä oikeussubjekteja, joita johtaa 
toimitusjohtaja. Lisäksi kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat liikeyrityksen 
tavoin, kun ne tekevät strategisen 
suunnittelunsa, ja kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat ottaneet käyttöön 
yhteistoimintakeskittymiin perustuvan 
mallin: siinä kootaan erilaisia tiimejä 
yhteen fyysiseen paikkaan, toimitaan 
"selvitysyhteisönä" useille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimille ja yhdistetään 
eri erikoistumisaloilla kehitettyjä tietoja ja 
taitoja yleiseurooppalaisella tasolla. 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rakenne 
poikkeaa selvästi perinteisestä monen 
edunsaajan mallista, sillä yhteisöt ovat 
yksittäisiä oikeussubjekteja, joita johtaa 
toimitusjohtaja. Lisäksi kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat liikeyrityksen 
tavoin, kun ne tekevät strategisen 
suunnittelunsa, ja kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat ottaneet käyttöön 
yhteistoimintakeskittymiin perustuvan 
mallin: siinä kootaan erilaisia tiimejä 
yhteen fyysiseen paikkaan, toimitaan 
"selvitysyhteisönä" useille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimille ja yhdistetään 
eri erikoistumisaloilla kehitettyjä tietoja ja 
taitoja yleiseurooppalaisella tasolla.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
pystyttävä vauhdittamaan yrityssektorin 
investointeja ja pitkäaikaista sitoutumista.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIT edistää voimakkaasti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, sillä se täydentää 
toiminnallaan muita kyseisten alojen 
aloitteita yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa EIT kuuluu 
"yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaaminen" -tavoitteeseen, mutta 

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

tavoitteiden välisen saumattoman 
vuorovaikutuksen vuoksi EIT edistää myös 
"teollisuuden johtoaseman ja kilpailukyvyn 
puitteiden luominen" -tavoitetta 
vauhdittamalla tulossuuntautunutta 
tutkimusta ja tukemalla avoimien ja 
osallistavien innovaatiomallien 
perustamista nopeasti kasvavissa 
innovatiivisissa pk-yrityksissä. EIT:llä on 
oma vaikutuksensa myös "tieteellisen 
huippuosaamisen" luomiseen, sillä se 
edistää tieteenalojen, toimialojen ja maiden 
väliset rajat ylittävää liikkuvuutta ja 
juurruttaa yrittäjähenkeä ja riskinottokykyä 
innovatiiviseen tutkinnonjälkeiseen 
jatkokoulutukseen. EIT edistää tuolloin 
merkittävällä tavalla toimintapuitteita, joita 
EU:n tutkimustoiminnan 
innovaatiopotentiaalin käyttöön saaminen 
ja eurooppalaisen tutkimusalueen (ERAn) 
toteuttaminen edellyttävät. Euroopan 
komissio ehdottaa EIT:tä kuultuaan 
EIT:n ja muiden Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan sisältyvien toimien välille 
koordinaatiomekanismia, jonka EIT 
toteuttaa.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi tarjoutuu tilaisuuksia toisiaan 
vahvistavaan vuorovaikutukseen unionin 
koheesiopolitiikan kanssa, kun otetaan 
huomioon innovoinnin paikallisten ja 
globaalien näkökohtien väliset yhteydet. 
Yhteistoimintakeskittymät antavat 
mahdollisuudet rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja pystyvät hyödyntämään 
useita omien alueidensa 
rahoitusjärjestelmiä. 
Yhteistoimintakeskittymät lisäävät 
merkittävällä tavalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kykyä luoda kaiken 

Lisäksi tarjoutuu tilaisuuksia toisiaan 
vahvistavaan vuorovaikutukseen unionin 
koheesiopolitiikan kanssa, kun otetaan 
huomioon innovoinnin paikallisten ja 
globaalien näkökohtien väliset yhteydet. 
Yksi EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen keskeisistä tehtävistä 
on tukea alueita "älykkään 
erikoistumisen" ja "huippuosaamisen 
portaikon" prosessien toimissa, jotka 
tarjoavat mahdollisuuden saada mukaan 
toimijoita kaikilta Euroopan alueilta 
hyötymään EIT:stä ja osallistumaan 
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kaikkiaan yhteyksiä paikallistason ja 
globaalin tason välille: yhtenä keinona on 
tiivis yhteistyö alueviranomaisten kanssa, 
varsinkin niiden viranomaisten, jotka ovat 
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
älykkääseen erikoistumiseen tähtääviä 
alueellisia innovointistrategioita. Lisäksi 
voitaisiin tiivistää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja paikallisten 
klusteriorganisaatioiden välisiä yhteyksiä, 
jotta pk-yritykset osallistuisivat enemmän 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimiin. 
Synergiamahdollisuudet vaihtelevat 
osaamis- ja innovaatioyhteisön aihealueen 
mukaan, mutta useat EU:n tason aloitteet ja 
ohjelmat ovat omiaan luomaan 
yhteistyöhön ja koordinointiin perustuvia 
hyötyjä. EIT:n ja – niin nykyisten kuin 
tulevienkin – osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ydintehtävänä on 
tuoda lisäarvoa eurooppalaiseen 
huippuosaamiseen, ja siksi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi luonnollisesti 
hyödynnettävä synergiaa mahdollisimman 
paljon. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
tuovat lisäarvoa asiaankuuluvilla alueilla 
mahdollisesti oleviin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi yhteiset 
ohjelma-aloitteet, eurooppalaiset 
innovaatiokumppanuudet ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet. 

siihen. Yhteistoimintakeskittymät antavat 
mahdollisuudet rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja pystyvät hyödyntämään 
useita omien alueidensa 
rahoitusjärjestelmiä. 
Yhteistoimintakeskittymät lisäävät 
merkittävällä tavalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kykyä luoda kaiken 
kaikkiaan yhteyksiä paikallistason ja 
globaalin tason välille: yhtenä keinona on 
tiivis yhteistyö alueviranomaisten kanssa, 
varsinkin niiden viranomaisten, jotka ovat 
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
älykkääseen erikoistumiseen tähtääviä 
alueellisia innovointistrategioita. Lisäksi 
voitaisiin tiivistää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja paikallisten 
klusteriorganisaatioiden välisiä yhteyksiä, 
jotta pk-yritykset osallistuisivat enemmän 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimiin. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen uudet 
alueellisten innovaatio- ja 
toteutusyhteisöjen toimintamallit tarjoavat 
mallin, joka voi edistää tehokkaasti 
yhteyksiä koheesiopolitiikkaan ja sen 
rahoitusvälineisiin.
Synergiamahdollisuudet vaihtelevat 
osaamis- ja innovaatioyhteisön aihealueen 
mukaan, mutta useat EU:n tason aloitteet ja 
ohjelmat ovat omiaan luomaan 
yhteistyöhön ja koordinointiin perustuvia 
hyötyjä. EIT:n ja – niin nykyisten kuin 
tulevienkin – osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ydintehtävänä on 
tuoda lisäarvoa eurooppalaiseen 
huippuosaamiseen, ja siksi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi luonnollisesti 
hyödynnettävä synergiaa mahdollisimman 
paljon. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
tuovat lisäarvoa asiaankuuluvilla alueilla 
mahdollisesti oleviin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi yhteiset 
ohjelma-aloitteet, eurooppalaiset 
innovaatiokumppanuudet ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet.
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.3 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käytännössä synergiamahdollisuudet 
ilmenevät eri tavoin, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön ja haasteen mukaan. 
Nykyisin osaamis- ja innovaatioyhteisöissä 
luodaan yhteyksiä muihin aloitteisiin 
kunkin yhteisön erityispiirteiden ja 
aihealueen mukaan. 

Käytännössä synergiamahdollisuudet 
ilmenevät eri tavoin, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön ja haasteen mukaan. 
Nykyisin osaamis- ja innovaatioyhteisöissä 
luodaan yhteyksiä muihin aloitteisiin 
kunkin yhteisön erityispiirteiden ja 
aihealueen mukaan. Lisäksi EIT:n olisi 
edistettävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen synergiaa ja 
vuorovaikutusta Horisontti 2020 
-puiteohjelman eri pilareiden välillä ja 
muiden aloitteiden kanssa ja otettava 
päällekkäisyyksien riski asianmukaisesti 
huomioon.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1 kohta – 4 alakohta

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 

"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 selkeän ja läpinäkyvän menettelyn 
mukaisesti. Ulkopuoliset riippumattomat 
asiantuntijat ovat mukana 
liiketoimintasuunnitelmien arvioinnissa. 
Näin ollen ei riitä, että EIT määrittää vain 
laajat suuntaviivat ja suunnitelmat, vaan 
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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. 

sen on myös annettava osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille asianmukaista tukea 
ja seurattava niiden suorituksia ja 
raportoitava niistä olematta liian 
yksityiskohtiin meneviä ja aiheuttamatta 
ylimääräistä hallintorasitusta. 
Samanaikaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille annetaan melkoisesti 
liikkumavaraa määritellä sisäiset 
strategiansa ja organisaationsa, toteuttaa 
toimintaansa ja hankkia tarvittava 
osaaminen ja resurssit. 

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä yhteydessä on myös tärkeää kehittää 
yhdessä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kanssa todellinen EIT:n "yrityskuva" 
tiettyjen yhteisten arvojen ympärille. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä ja niiden 
yksittäisillä jäsenillä on omat 
yrityskuvansa ja arvonsa, mutta toisaalta ne 
kaikki allekirjoittavat EIT:tä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä yhdistävät arvot. 
Aihealueet ovat seuraavat: koko 
osaamiskolmion kattava huippuosaaminen, 
osaavat ja yrittäjähenkiset ihmiset, 
pitkäjänteinen yhteistyö yli valtionrajojen
sekä tieteenalojen ja toimialojen välillä 
sekä yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
vaikutusten tähdentäminen. Tällaisen 
yrityskuvan avulla parannetaan myös 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkoista näkyvyyttä ja mainetta.

Tässä yhteydessä on myös tärkeää kehittää 
yhdessä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kanssa todellinen EIT:n "yrityskuva" 
tiettyjen yhteisten arvojen ympärille. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä ja niiden 
yksittäisillä jäsenillä on omat 
yrityskuvansa ja arvonsa, mutta toisaalta ne 
kaikki allekirjoittavat EIT:tä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä yhdistävät arvot. 
Aihealueet ovat seuraavat: koko 
osaamiskolmion kattava huippuosaaminen, 
kaikkien jäsenvaltioiden 
osallistumismahdollisuudet, osaavat ja 
yrittäjähenkiset ihmiset, pitkäjänteinen 
yhteistyö yli valtiorajojen sekä 
tieteenalojen ja toimialojen välillä sekä 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
vaikutusten tähdentäminen. Tällaisen 
yrityskuvan avulla parannetaan myös 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkoista näkyvyyttä ja mainetta.
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.1 kohta – 5 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

kannustaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
monipuolistamaan koulutustoimia.

kannustaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
monipuolistamaan koulutustoimia ja 
tarjoaa niitä koskevaa neuvontaa 
kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.1.2 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Aloitusvaiheessa EIT:n toiminta on 
keskittynyt lähinnä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen perustamiseen. EIT:n 
tavoitteena on luonnollisesti oltava
olemassa olevien 
huippuosaamiskeskuksien lujittaminen 
kannustamalla jäsenvaltioita 
osallistumaan laajalti. EIT:n on 
varmistettava, että se tuottaa myös hyötyä 
niille unionin alueille, jotka eivät ole 
suoraan mukana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä. Yhtenä EIT:n 
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integroimiseksi, jotta saataisiin aikaan 
yhteinen innovaatiokulttuuri ja tietämyksen 
jakamisen kulttuuri. 

tärkeänä tehtävänä onkin edistää 
aktiivisesti hyvien toimintatapojen 
levittämistä osaamiskolmion 
integroimiseksi, jotta saataisiin aikaan 
yhteinen innovaatiokulttuuri ja tietämyksen 
jakamisen kulttuuri.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIT tukee innovatiivisten teollis- ja 
tekijänoikeuspolitiikkojen ja -käytäntöjen 
kehittämistä, jotta voidaan huolehtia 
asiaa koskevien eurooppalaisten 
sidosryhmien, erityisesti pk-yritysten, 
tarpeista ja eduista. Näin edistetään 
tutkimustulosten muuntamista nykyistä 
paremmin uusiksi innovatiivisiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi. 

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 9 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

on johtavassa asemassa kehitettäessä 
innovatiivisia teollis- ja 
tekijänoikeuspolitiikkoja ja -käytäntöjä, 
joilla voidaan vastata asianomaisten 
sidosryhmien, varsinkin pk-yritysten, 
tarpeisiin ja etuihin, kaikkialla 
Euroopassa.
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 9 alakohta – 4 b luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

varmistaa yksityissektorin ja etenkin pk-
yritysten vahvan osallistumisen 
osaamiskolmioon.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.3 kohta – 5 alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

-puiteohjelmaan sisältyvien yleisten 
seurantasäännösten mukaisesti komissio on 
yhdessä EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa ehdottanut, 
että EIT:tä varten otetaan käyttöön 
tuloshakuinen suorituskyvyn 
seurantajärjestelmä, joka kattaa seuraavat 
toimintatasot: 

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3.2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välinen vuorovaikutus luo puitteet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tuloksekkaalle toiminnalle ja on olennainen 
tekijä vastavuoroisessa oppimisessa, minkä 
ansiosta EIT voi toimia uusien 
innovaatiomallien testikohteena. Jotta 
osaamis- ja innovaatioyhteisöillä olisi 
asianmukaiset toimintaedellytykset, EIT:n 
on annettava niille kaikissa 
toimintavaiheissa ohjeistusta selvästi ja 
johdonmukaisesti mutta liikaa ohjaamista 
välttäen. EIT:n päätoimipaikan ja osaamis-
ja innovaatioyhteisöjen vuorovaikutuksen 
on oltava järjestelmällistä ja perustuttava 
luottamukseen, jotta sen tehokkuus 
muodostuisi mahdollisimman hyväksi. 
EIT:n ja osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
sopimusten sekä EIT:n päätoimipaikan 
organisaatiojärjestelyjen olisi tuettava näitä 
tavoitteita. 

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välinen vuorovaikutus luo puitteet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tuloksekkaalle toiminnalle ja on olennainen 
tekijä vastavuoroisessa oppimisessa, minkä 
ansiosta EIT voi toimia uusien 
innovaatiomallien testikohteena. Jotta 
osaamis- ja innovaatioyhteisöillä olisi 
asianmukaiset toimintaedellytykset, EIT:n 
on annettava niille kaikissa 
toimintavaiheissa ohjeistusta selvästi ja 
johdonmukaisesti mutta liikaa ohjaamista 
välttäen. Ohjeistus voisi koskea erityisesti 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
hallinnointia ja yhteistyötä niiden 
kumppanien kanssa. EIT:n 
päätoimipaikan ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vuorovaikutuksen on 
oltava järjestelmällistä ja säännöllistä sekä 
selkeää ja avointa, ja sen on perustuttava 
luottamukseen, jotta sen tehokkuus 
muodostuisi mahdollisimman hyväksi. 
EIT:n ja osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
sopimusten sekä EIT:n päätoimipaikan 
organisaatiojärjestelyjen olisi tuettava näitä 
tavoitteita. 
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Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3.2 kohta – 3 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

antaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
hallinnointia ja niiden kumppanien 
kanssa tehtävää yhteistyötä koskevaa 
ohjeistusta. 

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite – 3.3 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Aktiivinen neuvonpito EU:n muiden 
toimielinten ja erityisesti komission 
asiaankuuluvien yksiköiden kanssa 
prosessin alusta lähtien auttaa osaltaan 
maksimoimaan synergiavaikutuksia ja 
vastavuoroista oppimista EU:n muiden 
aloitteiden kanssa. 

Aktiivinen neuvonpito EU:n muiden 
toimielinten kanssa prosessin alusta lähtien 
auttaa osaltaan maksimoimaan 
synergiavaikutuksia ja vastavuoroista 
oppimista EU:n muiden aloitteiden kanssa. 
EIT käy säännöllistä vuoropuhelua 
Euroopan parlamentin ja komission 
asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin 
nostaminen keskeiseen asemaan on 
helposti perusteltavissa. Globaali kilpailu 
kiristyy koko ajan ja väestökehitys asettaa 
EU:ssa omat haasteensa, ja siksi EU:n 
tuleva talouskasvu ja työllisyys 
määräytyvät entistä selvemmin sen 
mukaan, saavutetaanko 
innovaatiotoiminnassa tuotteita, palveluja 
ja liiketoimintamalleja koskevia 
läpimurtoja ja onnistutaanko EU:ssa 
tukemaan ja houkuttelemaan lahjakkaita 

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

ihmisiä ja varmistamaan heidän 
pysyvyytensä ja kykenevätkö kansalaiset 
käyttämään, hyväksymään ja soveltamaan 
näitä innovaatioita. Eri puolilla Eurooppaa 
saavutetuista yksittäisistä huipputuloksista 
huolimatta EU:n jäsenvaltiot ovat 
keskimäärin selviytyneet heikommin kuin 
maailman innovaatiojohtajat. Lisäksi 
kilpailu huippuosaajista kiristyy, ja EU:n 
kilpakumppaneina ovat voimakkaasti 
kasvavien talouksien uudet 
huippuosaamiskeskukset.

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE491.106v02-00 18/20 AD\909043FI.doc

FI

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Liite – 1.1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rakenne 
poikkeaa selvästi perinteisestä monen 
edunsaajan mallista, sillä yhteisöt ovat 
yksittäisiä oikeussubjekteja, joita johtaa 
toimitusjohtaja. Lisäksi kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat liikeyrityksen 
tavoin, kun ne tekevät strategisen 
suunnittelunsa, ja kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat ottaneet käyttöön 
yhteistoimintakeskittymiin perustuvan 
mallin: siinä kootaan erilaisia tiimejä 
yhteen fyysiseen paikkaan, toimitaan 
"selvitysyhteisönä" useille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimille ja yhdistetään 
eri erikoistumisaloilla kehitettyjä tietoja ja 
taitoja yleiseurooppalaisella tasolla.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rakenne 
poikkeaa selvästi perinteisestä monen 
edunsaajan mallista, sillä yhteisöt ovat 
yksittäisiä oikeussubjekteja, joita johtaa 
toimitusjohtaja. Lisäksi kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat liikeyrityksen 
tavoin, kun ne tekevät strategisen 
suunnittelunsa, ja kaikki osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat ottaneet käyttöön 
yhteistoimintakeskittymiin perustuvan 
mallin: siinä kootaan erilaisia tiimejä 
yhteen fyysiseen paikkaan, toimitaan 
"selvitysyhteisönä" useille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimille ja yhdistetään 
eri erikoistumisaloilla kehitettyjä tietoja ja 
taitoja yleiseurooppalaisella tasolla.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
saatava yksityinen, julkinen ja kolmas 
sektori investoimaan ja sitoutumaan 
pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2.2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaisuudessa EIT:n toiminnassa on 
saatettava osaamis- ja innovaatioyhteisöistä 
saadut kokemukset ymmärrettävään ja 
uudestaan hyödynnettävään muotoon ja 
nivottava ne kulttuuriin, joka voi toimia 
esikuvana Euroopassa ja muuallakin. EIT 
kartoittaa, analysoi ja jakaa hyviä 
toimintatapoja sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä tuotettuja uusia 
hallinto- ja rahoitusmalleja ja pyrkii siten 
varmistamaan EIT:ssä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä kehitetyn 

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

tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen, mistä on hyötyä suurelle 
yleisölle, yksityisille yhteisöille ja 
laitoksille, myös niille, jotka eivät ole 
suoraan mukana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä.
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