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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". Integrointi toteutetaan pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöissä, joihin osallistuvat organisaatiot etsivät yhdessä pitkäjänteisesti 
ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. EIT aloitti toimintansa vuonna 2010, ja sen 
päätoimipaikka on Budapestissa.

Komissio ehdottaa nyt muutoksia EIT:n perustamisesta annettuun asetukseen. Ehdotettujen 
muutosten lähtökohtina ovat aloitusvaiheessa saadut kokemukset, ulkoisessa 
arviointiraportissa esitetyt suositukset sekä laajasta EIT:n sidosryhmien kuulemisesta saadut 
tulokset. Tämä muutosasetus liittyy myös läheisesti ehdotukseen EIT:n hallintoneuvoston 
ehdotukseen pohjautuvasta EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta. 

Laatija keskittyy lausunnossa lähinnä seuraaviin seikkoihin: 

EIT:n hallintorakenteiden ja EU:n toimielinten kanssa käytävän vuoropuhelun 
parantaminen

Kokemukset osoittavat, että EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava. Erityisesti 
hallintoneuvoston ja johtajan tehtäviä olisi edelleen selvennettävä. Hallintoneuvoston ja 
johtajan on aina toimittava itsenäisesti ja puolueettomasti EIT:n etujen mukaisesti. Laatija 
korostaa myös, että EU:n toimielinten asianmukainen osallistuminen EIT:n työohjelmien 
laatimiseen on tärkeää.

Osallistumisen laajentaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja EIT:n rakenteiden välisen 
synergian luominen etenkin pk-yritysten hyväksi

Avoimuuden ja etujen tasapainon periaatteiden on oltava keskeisellä sijalla hallinnon 
periaatteissa ja laajennettaessa osallistumista kattamaan uusia ideoita tuovat uudet osallistujat 
koko EU:ssa, ja sen vuoksi etenkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) 
osallistumisen lisäämisen olisi oltava osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kasvustrategiaa. 
Vaikka kaikkien markkinoiden rakenne ei ole samanlainen, on tärkeää tarjota pk-yrityksille 
mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. Julkiset 
yhtiöt ja paikallisviranomaiset sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot olisi myös 
tarvittaessa kutsuttava osallistumaan osaamis- ja innovaatioyhteisöihin.

Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi 

Lausunnon laatija katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevien sääntöjen 
on varmistettava oikeanlainen tasapaino oikeuksien haltijoiden ja käyttäjien välillä. Säännöillä 
olisi annettava ohjeistusta ja malleja, joilla edistetään tietämyksen siirtoa ja levittämistä sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöissä että laajemmin koko EU:ssa. 

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia 
koskevat säännöt määritellään 
osallistumissäännöissä.

Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia 
ja tulosten levittämistä koskevat säännöt 
määritellään osallistumissäännöissä, ja 
niillä on varmistettava oikeanlainen 
tasapaino oikeuksien haltijoiden ja 
käyttäjien välillä. Komission olisi EIT:tä 
kuultuaan annettava ohjeistusta 
innovatiivisista teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevista malleista, joilla edistetään 
tietämyksen siirtoa ja levittämistä sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöissä että 
laajemmin koko EU:ssa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIT:n olisi toimittava tiiviisti pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritykset) 
kanssa, jotta varmistetaan niiden 
aktiivinen osallistuminen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan. Julkiset 
yhtiöt ja paikallisviranomaiset sekä 
voittoa tavoittelemattomat organisaatiot 
olisi myös tarvittaessa kutsuttava 
osallistumaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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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.
Unionin rahoituksen tarkoituksena olisi 
erityisesti saada aikaan vipuvaikutus, jolla 
kannustetaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä hankkimaan 
yksityistä tai julkista rahoitusta muista 
lähteistä. EU:n toimielinten olisi 
harkittava jatkossa selvityksen tekemistä 
unionin rahoituksen käytöstä 
vipuvaikutuksena.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi 
yksinkertaistettava. EIT:n 
hallintoneuvoston toimintaa olisi 
mukautettava ja hallintoneuvoston ja 
johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä.
Hallintoneuvoston ja johtajan on 
toimittava itsenäisesti, puolueettomasti ja 
avoimesti EIT:n etujen mukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa olisi 
otettava huomioon komission lausunto
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritellyistä EIT:n erityistavoitteista sekä 

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

määritellyistä EIT:n erityistavoitteista sekä 
EIT:n täydentävyydestä unionin 
politiikkoihin ja välineisiin nähden. Nämä 
EU:n toimielimet olisi kutsuttava 
osallistumaan asianmukaisesti tämän 
ohjelman laatimiseen.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan 
kokousta, jossa voivat olla edustettuina 
kansalliset ja alueviranomaiset, 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen alan 
edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, 
klusteriorganisaatiot sekä muut 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista;"

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan 
kokousta, jossa voivat olla edustettuina 
kansalliset ja alueviranomaiset, 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen alan 
edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, 
klusteriorganisaatiot sekä muut 
kansalaisyhteiskunnan intressitahot ja 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista;

Perustelu

Tarkistus perustuu komission ehdotuksessa 2011/0384(COD) lisättyyn 10 kohtaan.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan 
kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii 
saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja 

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan 
kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii 
saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja 
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integroimalla korkealuokkaisinta 
korkeakoulutus-, tutkimus- ja
innovaatiotoimintaa.

integroimalla korkealuokkaisinta 
korkeakoulutus-, tutkimus-, innovaatio- ja 
yrittäjätoimintaa.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

"j) kutsuu vähintään kerran vuodessa 
koolle sidosryhmäfoorumin, jossa 
tiedotetaan EIT:n toiminnasta, 
kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista 
sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, 
tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja -
tavoitteiden kannalta. Sidosryhmillä on 
tilaisuus esittää näkökantansa."

j) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle 
sidosryhmäfoorumin, jossa tiedotetaan 
EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja hyvistä 
toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta 
unionin innovaatio-, tutkimus- ja 
koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden kannalta. 
Kaikilla sidosryhmillä on tilaisuus esittää 
näkökantansa.

Perustelu

Tarkistus perustuu komission ehdotuksessa 2011/0384(COD) lisättyyn 10 kohtaan.

Tarkistus 9

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."

4. Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostavien 
kumppanuusorganisaatioiden enemmistön 
on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. 
Kuhunkin osaamis- ja innovaatioyhteisöön 
on sisällyttävä ainakin yksi korkea-asteen 
oppilaitos ja yksi yksityinen taho.
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PerusteluTarkistus perustuu komission ehdotuksessa 2011/0384(COD) lisättyyn 10 kohtaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 294/2008
15 artikla – 1 kohta – 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, 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 ottaen 
huomioon kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön taloudelliset 
toimintaedellytykset. Siihen sisältyvät 
myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja 
EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut 
asianmukaiset indikaattorit. EIT toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja
komissiolle kunkin n – 2 vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti 
päivitettävän kolmivuotisen työohjelman. 
Euroopan parlamentti, neuvosto ja
komissio antavat kolmen kuukauden 
kuluessa lausunnot ottaen huomioon 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
määritellyt EIT:n erityistavoitteet sekä sen 
täydentävyyden unionin politiikkoihin ja 
välineisiin nähden. EIT ottaa nämä 
lausunnot asianmukaisesti huomioon ja 
perustelee mahdollisen eriävän kantansa. 
EIT toimittaa lopullisen työohjelman 
tiedoksi Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle;
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hallintoneuvoston jäsenet toimivat 
itsenäisesti, avoimesti ja puolueettomasti
EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien 
ja tehtävän, identiteetin, autonomisen 
toiminnan ja yhtenäisyyden turvaamiseksi. 

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

(g) se määrittelee komission 
suostumuksella hallintoneuvoston ja 
toimeenpanokomitean jäsenille 
suoritettavat asianmukaiset korvaukset;
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(p) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa 
lisätäkseen sen houkuttelevuutta ja 
tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen 
huipputason korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovaation alalla.

(p) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa 
lisätäkseen sen houkuttelevuutta tieteen, 
tutkimuksen ja etenkin yritysten kannalta
ja tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen 
huipputason korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovaation alalla.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 jakso – 3 kohta – m alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m) huolehtia moitteettomasta 
viestinnästä EU:n toimielinten kanssa;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 jakso – 3 kohta – n alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(n) toimia itsenäisesti, avoimesti ja 
puolueettomasti EIT:n etujen mukaisesti 
ja sen päämäärien ja tehtävän, 
identiteetin, autonomisen toiminnan ja 
yhtenäisyyden turvaamiseksi.
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