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_____________________________________________________________ 
 

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 
lippulaivahankkeita "Innovaatiounioni" 

ja "Nuoret liikkeellä". 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Vuosina 2014–2020 EIT:n on määrä 
edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella XX/XXX perustetun 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
"Horisontti 2020", jäljempänä 'Horisontti 

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

2020 -puiteohjelma', tavoitteita 
tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen 
muodostaman osaamiskolmion 
integroinnin avulla huippuosaamisen 

edistämiseksi ja innovoinnin 

vauhdittamiseksi. 

Perustelu 

EIT:n tavoitteena on integroida osaamiskolmion kolme osatekijää innovointia vauhdittavan 

huippuosaamisen edistämiseksi. 

Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

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

(4) Tulosten levittämistä avoimen 

saatavuuden ja lisensoinnin avulla sekä 

teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia 
koskevat säännöt määritellään 
osallistumissäännöissä sekä EIT:n 

strategisessa innovaatio-ohjelmassa. 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Unionin johtavana 

innovaatioinstituuttina EIT:llä sekä 

osaamis- ja innovaatioyhteisöillä olisi 

oltava innovatiivinen rooli määritettäessä 

ja tuettaessa teollis- ja tekijänoikeuksien 

hallinnointia koskevia innovatiivisia 

käytäntöjä, joilla edistetään avoimuutta 

sekä tietämyksen siirtoa ja levittämistä. 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä (6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä 
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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. 

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 kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt 

sekä laajempi sidosryhmien yhteisö voivat 
käsitellä monialaisia kysymyksiä yhteiseltä 

pohjalta. Sidosryhmien entistä laajemman 

osallistumisen varmistamiseksi EIT:n 

olisi järjestettävä asiaa koskevia 

tiedotuskampanjoita, joiden kohteena ovat 

tutkimus-, kehittämis- ja 

innovointipolitiikoissa mukana olevat 

eurooppalaiset yliopistot sekä kansalliset, 

alueelliset ja paikalliset viranomaiset. 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 

myös luotava prosesseja sidosryhmien 

säännöllisten kuulemisten järjestämiseksi 

erityisellä toimialallaan. 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) EIT:n olisi kiinnitettävä huomiota 

hyvän tasapainon saavuttamiseen niiden 

osaamiskolmion toimijoiden välille, jotka 

osallistuvat osaamis- ja 

innovaatioyhteisöihin, ja kiinnitettävä 

erityistä huomiota pieniin toimijoihin 

sekä yksityisen sektorin mukanaoloon. 

Sen olisi erityisesti pyrittävä toimimaan 

entistä tiiviimmin pk-yritysten kanssa, 

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. 
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Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) EIT:n olisi kannustettava 

jäsenvaltioita tunnustamaan sen 

laatuleiman saaneet tutkinnot. 

Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) EIT:n olisi edistettävä luonteensa ja 

kokoonpanonsa mukaisesti 

monitieteellistä ja tieteiden välistä 

näkökulmaa innovointiin ja yrittäjyyteen, 

mukaan luettuna ei-teknologisten 

ratkaisujen, organisaatioon liittyvien 

toimintatapojen, uusien 

liiketoimintamallien, järjestelmien 

innovoinnin ja julkisen sektorin 

innovaatioiden kehittäminen. Tätä 

tarvitaan täydentämään teknologista ja 

teknistä innovointitoimintaa. 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 c) Luonteeltaan erittäin innovatiiviset 

yhteiskunnalliset yritykset voivat 

tuottamisensa hyödykkeiden tai palvelujen 

avulla olla avuksi suurten 

yhteiskunnallisten haasteiden 

kohtaamisessa. Sosiaalisen innovoinnin 

ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden olisi siksi 

oltava tarvittaessa tärkeä osa EIT:n ja 

osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

toimintaa. 
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Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

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

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

investoijana ja sen rahoituksella olisi 

pyrittävä saamaan aikaan vipuvaikutus 

rahoituksen saamiseksi muista yksityisistä 

tai julkisista rahoituslähteistä, muu EU-

rahoitus mukaan luettuna. Tämän 

vipuvaikutuksen taso olisi määriteltävä 

selvästi. 

Tarkistus 11 

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, kokoonpanon olisi 

ilmennettävä osaamiskolmion kolmea 

osa-aluetta ja siinä olisi pyrittävä 

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

toimittava itsenäisesti, puolueettomasti ja 

avoimesti EIT:n etujen mukaisesti. 

Tarkistus 12 

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 

(9) EIT voi osoittaa määrärahansa jo 

perustetuille osaamis- ja 

innovaatioyhteisöille tai vastikään 

valituille osaamis- ja 
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innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen 

yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella. 
innovaatioyhteisöille. 

 Vuodesta 2014 alkaen EIT:n olisi 

aloitettava enintään neljän uuden 

osaamis- ja innovaatioyhteisön valinta 

strategisessa innovaatio-ohjelmassa 

määriteltyjen prioriteettialojen mukaisesti. 

 Vuodesta 2018 alkaen EIT:n olisi 

käytettävissä olevien määrärahojen 

mukaisesti ja sidosryhmiä kuultuaan 

aloitettava uusia 

ehdotuspyyntömenettelyjä osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen valitsemiseksi 

strategisessa innovaatio-ohjelmassa 

määritellyillä jäljellä olevilla aihealueilla 

tai Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteiden 

piiriin kuuluvilla vastikään määritellyillä 

aihealueilla. 

 (9 a) EIT:n olisi pantava alulle ja 

valittava uudet osaamisyhteisöt sellaisen 

avoimen, läpinäkyvän ja kilpailuun 

perustuvan menettelyn avulla, joka on 

selkeä ja ennustettava mahdollisille 

osallistujille. Osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn 

olisi perustuttava tukikelpoisuussääntöjen 

vähimmäisehtoihin ja täytettävä 

ehdotuksen potentiaalin, laadun ja 

toteuttamiskelpoisuuden osoittavat 

valintaperusteet. 

 (9 b) EIT:n olisi otettava huomioon, että 

kaikilla osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 

ei ole samoja rahoitustarpeita, koska 

jotkin niistä ovat pääomavaltaisempia 

kuin toiset. EIT:n olisi siksi määriteltävä 

taloudellisen tuen määrä, jonka se 

myöntää osaamis- ja 

innovaatioyhteisöille. 

Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla 

(10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla 
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ammatillista täydennyskoulutusta. ammatillista täydennyskoulutusta, 
kesäkursseja, etäopiskeluna suoritettavia 

kursseja sekä harjoittelijapaikkoja jatko-

opiskelijoille. EIT olisi panostettava 

maailmanluokan EIT-brändin 

kehittämiseen innovatiivisen 

yrittäjäkoulutuksen alalla. 

Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) EIT:n ja osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen olisi kehitettävä 

koulutusalan synergioita EU:n ja 

jäsenvaltioiden politiikkojen kanssa, jotta 

ne voivat tukea sellaisen inhimillisen 

pääoman saatavuutta tulevaisuudessa, 

jota tarvitaan, jotta Eurooppa saavuttaisi 

tieteen, tekniikan ja innovoinnin 

johtoaseman. Tätä varten olisi edistettävä 

luonnontieteiden, teknologian, 

insinööritieteiden ja matematiikan alan 

koulutusta ja otettava käyttöön nuorille 

eurooppalaisille ja parhaille lukio- ja 

yliopisto-opiskelijoille tarkoitettuja 

yritysvalmennusohjelmia, 

harjoittelijapaikkoja ja apurahoja. 

Tarkistus 15 

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. EIT:n olisi 

varmistettava osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen välinen koordinaatio 



 

 
 PE519.314/ 8 

 FI 

ja yhteistyö, jotta EIT:n lukuisten 

kumppaneiden välisestä 

vuorovaikutuksesta saadaan 

synergiaetuja ja lisäarvoa. 

Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan 
liittyvien Euroopan unionin aloitteiden 
kanssa. 

(12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan 
liittyvien tutkimus- ja 

innovaatioaloitteiden sekä Euroopan 

tasolla perustettujen välineiden kanssa, 
mukaan luettuina eurooppalaiset 

innovaatiokumppanuudet, SET-

suunnitelman mukaiset eurooppalaiset 

teollisuusaloitteet ja muut julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuudet. 

Tarkistus 17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

olisi toimittava innovoinnin 

"katalyssaattoreina" ja niiden olisi 

kyettävä tuottamaan merkittävä määrä 

hyvin tarpeellisia innovoijia, jotka 

toimivat yrittäjäkulttuurin ja 

-kokemuksen välittäjinä ja osaavat luoda 

innovatiivisia ja tietoon perustuvia pk-

yrityksiä sekä muuttaa perusteellisesti 

nykyisiä yrityksiä. Osaamisyhteisöjen olisi 

toimittava esimerkkeinä ja helposti 

omaksuttavina yhteistyömalleina muille 

eurooppalaisille, alueellisille ja 

kansallisille tutkimus-, kehittämis- ja 

innovointiyhteisöille sekä mallina 

rakennerahastojen käytön 

vakiinnuttamisesta unionin 

innovointitavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Tarkistus 18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 b) Unionin ja jäsenvaltioiden varojen 

käyttöä tutkimuksen, innovoinnin ja 

koulutuksen alalla olisi koordinoitava 

paremmin, jotta voidaan varmistaa 

täydentävyys ja lisätä tehokkuutta ja 

näkyvyyttä sekä parantaa talousarvioiden 

synergioita. 

Tarkistus 19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

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

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

laajempaa osallistumista ja 

huippuosaamista Euroopassa. Sen olisi 

varmistettava pääsy kaikkiin 

korkealuokkaisiin eurooppalaisiin 

yliopistoihin, tutkimusyhteisöihin, pieniin 

tutkimusryhmiin ja yksityisen sektorin 

toimijoihin, hyvin innovatiiviset 

aloittelevat yritykset mukaan luettuina. 

 (13 a) EIT:n sekä osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen olisi kehitettävä 

julkisuustyötä sekä perustettava viestintä- 

ja tietojenvaihtokanavia tulevien 

potentiaalisten huippuosaamiskeskusten 

laitosten ja kumppanien kanssa erityisesti 

silloin, kun kysyntä on selvästi osoitettu, 

jotta ne voivat osallistua niiden 

toimintaan. 
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Tarkistus 20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä koskevan 
valintamenettelyn aloittamista. 

(14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä koskevan 
valintamenettelyn aloittamista. Merkittävä 

osa osaamisyhteisöjen vuosittain 

saamasta rahoitusosuudesta olisi 

myönnettävä kilpailuun perustuvan 

arviointijärjestelmän perusteella. 

Tarkistus 21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) On tärkeää varmistaa EIT:n 

moitteeton varainhoito ja osaamis- ja 

innovaatioyhteisön toteuttaminen 

mahdollisimman tehokkaalla ja 

käyttäjäystävällisellä tavalla. EIT:n olisi 

pyrittävä keventämään osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen hallinnollista 

taakkaa. 

Tarkistus 22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa 
olisi otettava huomioon komission lausunto 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 

määritellyistä EIT:n erityistavoitteista 

sekä EIT:n täydentävyydestä unionin 

politiikkoihin ja välineisiin nähden. 

(15) EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa 
olisi otettava huomioon komission lausunto 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

esittämät näkemykset. Olisi säädettävä 

EIT:n ja Euroopan parlamentin välisestä 

säännöllisestä vuoropuhelusta. 
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Tarkistus 23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

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

(17) EIT:tä koskevassa arvioinnissa olisi 
voitava verrata suoraan EIT:n ja 

Horisontti 2020 -puiteohjelman 

asianmukaisten välineiden tulos- ja 

avainindikaattoreita, ja siitä olisi saatava 
oikea-aikaista materiaalia Horisontti 2020 
-puiteohjelman arviointiin vuosina 2017 ja 
2023. 

Tarkistus 24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

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

(18) Komission olisi parannettava EIT:n 
erityisten toimintanäkökohtien toteutuksen 
seurantaa, kun taas EIT:n olisi 

parannettava innovaatio- ja 

osaamisyhteisöjen seurantaa. Seurannan 

olisi oltava tuloshakuista. 

Tarkistus 25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) EIT:n toimilla olisi varmistettava 

unionin talousarviosta saatavan 

rahoituksen mahdollisimman suuri 

avoimuus, vastuullisuus ja 

demokraattinen valvonta etenkin sen 

osalta, mikä on niiden odotettu ja 

toteutunut vaikutus unionin tavoitteiden 

saavuttamiseen. 
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Tarkistus 26 

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: 

 "1. 'innovoinnilla' tarkoitetaan sitä 

prosessia tuloksineen, jossa yhdistyvät 

monenlainen osaaminen sekä 

monenlaiset valmiudet ja taidot ja jossa 

vastataan uusilla ideoilla 

yhteiskunnallisiin tai taloudellisiin 

tarpeisiin ja luodaan uusia tuotteita, 

palveluja, prosesseja tai liiketoiminta- ja 

organisaatiomalleja, joilla on arvoa 

yhteiskunnalle ja jotka voidaan ottaa 

menestyksellisesti käyttöön olemassa 

olevilla markkinoilla tai jotka pystyvät 

luomaan uusia markkinoita;" 

Tarkistus 27 

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: 

 "2. 'osaamis- ja innovaatioyhteisöllä' 

tarkoitetaan sen täsmällisestä 

oikeudellisesta muodosta riippumatta 

korkea-asteen oppilaitosten, 

tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 

muiden innovaatioprosessiin osallistuvien 

tahojen autonomista yhteistyöryhmää, 

joka toimii 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;" 
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Perustelu 

Jotta EIT miellettäisiin täysimääräisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman 

täytäntöönpanovälineeksi, on tärkeää korostaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen roolin ja 

Horisontti 2020 -puiteohjelman erityistavoitteiden välistä yhteyttä. 

Tarkistus 28 

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: 

 "5. 'kumppaniorganisaatiolla' 

tarkoitetaan osaamis- ja 

innovaatioyhteisön jäsenorganisaatioita, 

jotka voivat olla erityisesti korkea-asteen 

oppilaitoksia, tutkimusorganisaatioita, 

julkisia tai yksityisiä yrityksiä, 

rahoituslaitoksia, alue- ja 

paikallisviranomaisia, säätiöitä ja voittoa 

tavoittelemattomia yhteisöjä;" 

Tarkistus 29 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
2 artikla – 7 kohta  
 

Komission teksti Tarkistus 

"korkea-asteen oppilaitoksella" 
tarkoitetaan "Yhteinen Erasmus" -ohjelman 
perustamista koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 
(EY) N:o XXX/20XX 2 artiklassa 
tarkoitettua oppilaitosta;" 

"7. 'korkea-asteen oppilaitoksella' 
tarkoitetaan "Yhteinen Erasmus" -ohjelman 
perustamista koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o XXX/20XX 2 artiklassa tarkoitettua 
oppilaitosta;" 
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Tarkistus 30 

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: 

 "9. '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;" 

Tarkistus 31 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
2 artikla – 9 a kohta (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 "9 a. 'alueellisella 

innovaatiojärjestelmällä' tarkoitetaan 

järjestelmää, jolla pyritään laajentamaan 

osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

toimintoihin osallistumista ja joka 

kohdistetaan korkeakoululaitosten, 

tutkimusorganisaatioiden, yritysten, pk-

yritysten ja tulevien 

huippuosaamiskeskusten muiden 

sidosryhmien välisiin kumppanuuksiin, 

jotka pyrkivät ja pystyvät nousemaan 

huippuosaamiseen johtavaa portaikkoa ja 

kehittymään ekosysteemeiksi, jotka 

kuvastavat yhteistoimintakeskittymien 

pääpiirteitä." 
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Tarkistus 32 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
2 artikla – 10 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

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

"10. 'sidosryhmäfoorumilla' tarkoitetaan 
fyysisistä ja virtuaalikonferensseista ja 

tapahtumista koostuvaa foorumia, jossa 
voivat olla edustettuina kansalliset, 
paikalliset ja alueviranomaiset, 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen alan 
edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, 
järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja 
klusteriorganisaatiot sekä muut 
intressitahot kaikista osaamiskolmion 
osista;" 

Tarkistus 33 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
2 artikla – 11 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

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

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

yleisten tavoitteiden edistäminen." 
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Tarkistus 34 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
3 artikla 
 

Komission teksti Tarkistus 

Tehtävä ja tavoitteet Tehtävä ja tavoite 

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

integroimalla korkealuokkaisinta 
korkeakoulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa. 

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan 
kestävää taloudellista ja sosiaalista 

kehitystä ja kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja unionin innovaatio- ja 

yrittäjyyskapasiteettia, jotta voidaan 

vastata eurooppalaisen yhteiskunnan 

kohtaamiin suuriin yhteiskunnallisiin 

haasteisiin. Se pyrkii saavuttamaan 
tavoitteensa edistämällä synergioita ja 

yhteistyötä ja integroimalla huipputason 
korkeakoulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa sekä 

huippuosaamiseen perustuvaa yrittäjyyttä. 

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.". 

Tarkistus 35 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

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

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a 

alakohta seuraavasti: 

 "(a) hallintoneuvosto, joka koostuu 

tasapuolisesti korkea-asteen koulutuksen, 

tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja 

yritystoiminnan alojen kokeneista 

korkean tason jäsenistä. Hallintoneuvosto 

vastaa EIT:n toimien ohjaamisesta, 

osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

valinnasta, nimeämisestä ja arvioinnista 

sekä kaikista muista strategisista 
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päätöksistä;" 

Perustelu 

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

tasapuolisesti edustettuina. 

Tarkistus 36 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
5 artikla – 1 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Muutetaan 5 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 

(4) Korvataan 5 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 

(a) Poistetaan a alakohta. "1. Saavuttaakseen tavoitteensa EIT 

 a) määrittelee keskeiset painopisteensä ja 

toimensa, joilla se pyrkii täyttämään 

yleiset ja erityiset tavoitteensa; 

(b) Lisätään j alakohta seuraavasti: b) tekee toimintaansa tunnetuksi 

mahdollisten kumppaniorganisaatioiden 

ja etenkin pk-yritysten ja tulevien ja 

potentiaalisten huippuosaamiskeskusten 

parissa rohkaistakseen niitä 

osallistumaan toimintaansa ja 

helpottaakseen sitä; 

 c) valitsee ja nimeää osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjä 7 artiklan mukaisesti 

sekä määrittelee sopimuksella niiden 

oikeudet ja velvollisuudet; tarjoaa niille 

nopeasti asianmukaista tukea; soveltaa 

asianmukaisia 

laadunvalvontatoimenpiteitä, seuraa 

niiden toimia ja arvioi niitä määräajoin ja 

varmistaa riittävän koordinoinnin, tukee 

osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välistä ja 

yhteistoimintakeskittymien välistä 

tehokasta viestintää ja temaattista 

yhteistyötä; 

 d) hankkii varoja julkisista ja yksityisistä 

lähteistä ja käyttää resurssejaan tämän 

asetuksen mukaisesti. Se pyrkii erityisesti 

rahoittamaan toimintansa suurelta osin 

yksityisistä lähteistä ja omasta 

toiminnastaan saaduilla tuloilla ja 
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kasvattamaan tätä osuutta; 

 e) edistää kumppaniorganisaatioina 

toimivien korkea-asteen oppilaitosten 

myöntämien tutkintojen, jotka voidaan 

luokitella EIT-tutkinnoiksi, tunnustamista 

jäsenvaltioissa; 

 f) edistää hyvien toimintatapojen 

levittämistä osaamiskolmion 

integroimiseksi ja yhteisen innovaatioiden 

ja tietämyksen siirron kulttuurin 

kehittämiseksi; 

 f a) luo unionin innovointikapasiteetin 

laajentamiseksi osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen kautta aktiivisesti 

yhteyksiä tulevien innovointikeskusten 

laitoksiin, joiden on mahdollista kehittyä 

yhteistoimintakeskittymiksi. Tähän voi 

liittyä tuen myöntäminen osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen ja tulevien 

osaamiskeskusten kumppanuuksien 

väliselle tiimiyttämiselle alueellisen 

innovaatiojärjestelmän kautta, mukaan 

luettuina twinning-toiminta, 

henkilöstövaihdot ja strukturoitua 

liikkuvuutta koskevat toimet; 

 g) kehittää valmiuksiaan ja 

asiantuntemustaan tullakseen 

maailmanluokan huippuosaamista 

edustavaksi laitokseksi korkea-asteen 

koulutuksessa, tutkimuksessa, 

innovoinnissa ja yrittäjyydessä;  

 h) edistää monitieteellistä näkökulmaa 

innovointiin, etenkin ei-teknologisten 

ratkaisujen, organisaatioon liittyvien 

toimintatapojen, uusien 

liiketoimintamallien, järjestelmien 

innovoinnin ja julkisen sektorin 

innovaatioiden integrointia siihen; 

 i) varmistaa EIT:n toimien ja unionin 

muiden ohjelmien välinen täydentävyys, 

synergia ja johdonmukaisuus; 

 j) edistää osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 

erinomaisina innovointikumppaneina 

unionissa ja sen ulkopuolella; 

 k) kehittää "parhaita käytäntöjä" hyvien 

käytäntöjen ja kokemusten levittämiseksi 
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nykyisiltä osaamis- ja 

innovaatioyhteisöiltä uusille osaamis- ja 

innovaatioyhteisöille; 

"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." 

l) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle 
sidosryhmäfoorumin, jossa jaetaan 

kokemuksia ja keskustellaan 

sidosryhmien kanssa EIT:n toiminnasta, 
kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista 
sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, 
tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja 
-tavoitteiden kannalta ja jossa EIT saa 

palautetta sidosryhmiltä EIT:n 

tavoitteista, strategiasta ja toiminnasta." 

Tarkistus 37 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
6 artikla 
 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan 

c alakohta seuraavasti: 
(5) Korvataan 6 artikla seuraavasti: 

 "6 artikla 

 Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 

 1. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavat: 

 (a) innovaatiotoimet ja -investoinnit, jotka 

tuottavat Euroopan tason lisäarvoa ja 

joissa otetaan kaikilta osin huomioon 

korkea-asteen koulutuksen ja 

tutkimuksen näkökohdat kriittisen 

massan saavuttamiseksi ja edistetään 

tulosten levittämistä ja hyödyntämistä; 

 (b) innovointiin perustuva 

huippututkimus aloilla, joilla on suuri 

taloudellinen tai yhteiskunnallinen 

merkitys ja joilla hyödynnetään sekä 

Euroopan että kansallisen tason 

tutkimuksen tuloksia Euroopan 

kilpailukyvyn lujittamiseksi 

kansainvälisesti ja ratkaisujen 

löytämiseksi suuriin yhteiskunnallisiin 

haasteisiin; 

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

koulutustoiminta sekä ammatillinen 
täydennyskoulutus aloilla, joilla on 
mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin 
sosioekonomisiin tarpeisiin ja unionin 

työmarkkinoiden tarpeisiin ja jotka 

levittävät unionin kykypohjaa ja edistävät 
innovointiin liittyvien taitojen kehittämistä, 
johtamis- ja yrittäjäntaitojen parantamista 
sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden 
liikkuvuutta, mukaan luettuina EIT:n 

tutkintojen ja koulutusalan suorittajien 

verkostoitumisen ja yrittäjätoiminnan 

tukeminen; 

 (d) parhaiden innovointiin liittyvien 

toimintamallien levittäminen, joka 

kohdistuu ennen muuta korkeakoulutus- 

ja tutkimusalan ja yritysmaailman 

yhteistyön kehittämiseen, palvelu- ja 

rahoitusalat mukaan luettuina; 

 (e) liittyminen tutkimuksen, kehittämisen 

ja innovoinnin alojen eurooppalaisiin, 

kansallisiin ja alueellisiin aloitteisiin ja 

paikallisiin välineisiin sekä 

mahdollisimman tehokas koordinointi 

niiden kanssa. 

 2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöille 

annetaan laajat valtuudet itse määritellä 

sisäinen organisaationsa ja 

kokoonpanonsa. Erityisesti osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen on 

 (a) perustettava hallintoneuvosto, jonka 

kokoonpanossa ovat tasapuolisesti 

edustettuina korkea-asteen koulutuksen, 

tutkimuksen alan ja liiketoimintasektorin 

edustajat; 

 (b) oltava avoimia uusille jäsenille, 

erityisesti pk-yrityksille, jotka voivat tuoda 

lisäarvoa kumppanuuteen, mutta 

huolehdittava kumppanuuden 

jatkuvuudesta; 

 (c) toimittava avoimesti ja läpinäkyvästi 

sekä parhaiden käytäntöjen mukaisia 

hallinnointisääntöjä noudattaen. 

 2 a. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 

määrittävät yksityiskohtaisen 

toimintasuunnitelmansa ja 

työmenetelmänsä. Erityisesti osaamis- ja 



 

 
 PE519.314/ 21 

 FI 

innovaatioyhteisöjen on 

 (a) laadittava vuosittain 

liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää 

erityistavoitteet, välitavoitteet ja keskeiset 

suoritusindikaattorit; 

 (b) kehitettävä strategioita sellaisen 

taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi, 

jonka myötä EU-rahoitusta asteittain 

vähennetään; 

 (c) kehitettävä julkisuustoimiaan 

erityisesti tulevien huippuosaamislaitosten 

ja -keskusten kanssa esimerkiksi 

alueellisen innovaatiojärjestelmän avulla 

ja kuultava säännöllisesti sidosryhmiä. 

 3. EIT:n ja kunkin osaamis- ja 

innovaatioyhteisön välinen suhde 

perustuu sopimukseen." 

Perustelu 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat erittäin itsenäisiä, mutta on kuitenkin määritettävä, mitä 

vähimmäisominaisuuksia, yleisiä periaatteita ja tehtäviä osaamis- ja innovaatioyhteisöillä olisi 

oltava. 

Tarkistus 38 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 6 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
7 artikla 
 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Muutetaan 7 artikla seuraavasti: (6) Korvataan 7 artikla seuraavasti: 

 "7 artikla 

(a) Lisätään 1 a kohta: Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

valitseminen 

 1. EIT valitsee osaamis- ja 

innovaatioyhteisöiksi nimettävän 

yhteistyöryhmän kilpailuun perustuvalla 

avoimella menettelyllä laatuperustein ja 

sillä perusteella, että se täyttää 

vähimmäiskelpoisuusehdot sekä 3 ja 4 

kohdassa tarkoitetut valintaperusteet. EIT 

hyväksyy ja julkaisee osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen valintaa koskevat 

yksityiskohtaiset perusteet, joissa 
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periaatteina ovat huippuosaaminen ja 

merkityksellisyys innovoinnin kannalta; 

valintamenettelyyn osallistuu myös 

ulkopuolisia riippumattomia 

asiantuntijoita. 

"1 a. EIT aloittaa osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen valinnan ja 

nimeämisen strategisessa innovaatio-

ohjelmassa määritettyjen prioriteettialojen 

ja määräaikojen mukaisesti." 

2. Vuodesta 2014 alkaen EIT aloittaa 
enintään neljän uuden osaamis- ja 

innovaatioyhteisön valinnan strategisessa 

innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen 

prioriteettiaihealueiden mukaisesti. 
Käytettävien rahoitusvarojen perusteella 

EIT voi vuodesta 2018 alkaen käynnistää 

sidosryhmiä kuultuaan uuden 

valintaprosessin strategisen innovaatio-

ohjelman muilla aihealueilla tai äskettäin 

määritellyillä alueilla. 

(b) Lisätään 2 kohtaan h alakohta 

seuraavasti: 

 

"(h) valmius luoda synergiaa Euroopan 

unionin muiden aloitteiden kanssa." 
Valittujen osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen määrä perustuu 

eurooppalaisten konsortioiden kypsyyteen 

ja valmiuteen muodostaa uskottavia 

osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, 

mahdollisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin 

vaikutuksiin sekä synergioiden 

mahdollisuuksiin muiden aloitteiden 

kanssa samoin kuin Euroopan 

innovaatio- ja teknologiainstituutin 

varojenkäyttökykyyn ja käytettävissä 

oleviin määrärahoihin. Uusien osaamis- 

ja innovaatioyhteisöjen hyväksymisen on 

perustuttava kunkin tarkasteltavana 

olevan osaamisyhteisön omiin ansioihin 

ja mahdollisuuksiin eikä se saa riippua 

muiden osaamisyhteisöjen suorituksista. 

EIT määrittelee asianmukaisen koon ja 

keston uusille osaamis- ja 

innovaatioyhteisöille myöntämälleen 

tuelle. 

(c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:  

"3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön 

muodostamisen vähimmäisehtona on, että 

siihen osallistuu vähintään kolme 
kumppaniorganisaatiota vähintään 
kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien 
näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava 
toisistaan riippumattomia 
osallistumissääntöjen 7 artiklan 

3. Muodostettavien osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen valinnassa käytetään 

seuraavia vähimmäisperusteita: 
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mukaisesti." 

 (a) osaamis- ja innovaatioyhteisöön 
osallistuu vähintään kolme 
kumppaniorganisaatiota vähintään 
kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien 
näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava 
toisistaan riippumattomia 
osallistumissääntöjen 7 artiklan mukaisesti; 

(d) Korvataan 4 kohta seuraavasti: (b) osaamis- ja innovaatioyhteisöt 

edistävät Horisontti 2020 -puiteohjelman 

otsakkeiden "Yhteiskunnalliset haasteet" 

ja "Johtoasema mahdollistavissa ja 

teollisuusteknologioissa" mukaisten 

erityistavoitteiden toteuttamista; 

"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." 

(c) vähintään kahden kolmasosan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostavista 

kumppanuusorganisaatioista on oltava 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita; 

 (d) kuhunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin 
yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi 
yksityinen yritys; 

 4. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

nimeämisen valintaperusteissa on voitava 

osoittaa 

 (a) yhteistyöryhmän nykyinen ja 

mahdollinen innovatiivinen voima ja 

yrittäjyyskapasiteetti sekä sen 

huippuosaaminen korkea-asteen 

koulutuksessa, tutkimuksessa ja 

innovoinnissa; 

 (b) yhteistyöryhmän valmiudet toteuttaa 

Horisontti 2020 -puiteohjelman 

otsakkeiden "Yhteiskunnalliset haasteet" 

ja "Johtoasema mahdollistavissa ja 

teollisuusteknologioissa" mukaiset 

tavoitteet ja saavuttaa strategisen 

innovaatio-ohjelman tavoitteet; 

 (c) monitieteellinen näkökulma 

innovointiin, etenkin ei-teknologisten 

ratkaisujen, organisaatioon liittyvien 

toimintatapojen, uusien 
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liiketoimintamallien, järjestelmien 

innovoinnin ja julkisen sektorin 

innovaatioiden integrointi siihen; 

 (d) yhteistyöryhmän valmiudet varmistaa 

pitkän aikavälin kestävä ja omavarainen 

rahoitus, joka muodostuu huomattavassa 

ja kasvavassa määrin yksityiseltä 

sektorilta, teollisuudelta ja palvelualalta 

saatavista varoista; 

 (e) korkea-asteen koulutuksen, 

tutkimuksen ja innovaation 

osaamiskolmiossa toimivien 

organisaatioiden osallistuminen 

kumppanuuteen ja tasapainon 

varmistaminen näiden kolmen tekijän 

välillä; 

 (-f) hallinnon todistettava avoimuus ja 

läpinäkyvyys ja yhteistyöryhmän strategia, 

jolla se houkuttelee uusia hakijoita; 

 (f) osoitus asiaankuuluvalla alalla 

sovellettavien teollis- ja tekijänoikeuksien 

hallintasuunnitelmasta, joka vastaa 

teollis- ja tekijänoikeuksien hallintaa 

koskevien EIT:n periaatteita ja ohjeita, 

mukaan lukien se, miten eri 

kumppaniorganisaatioiden panos on 

otettu huomioon; 

 (g) toimenpiteet, joilla tuetaan yksityisen 

sektorin, mukaan lukien rahoitussektori 

ja erityisesti pk-yritykset, osallistumista ja 

yhteistyötä sen kanssa sekä uusien 

yritysten, eriytettyjen yritysten ja pk-

yritysten perustamista, osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen tulosten kaupallista 

hyödyntämistä silmällä pitäen; 

 (h) toimenpiteet, joilla tuetaan tarvittaessa 

sosiaalis-taloudellisten toimijoiden, kuten 

viranomaisten, julkisen sektorin yritysten 

sekä voittoa tavoittelemattomien 

yhteisöjen, osallistumista toimintaan ja 

yhteistyötä niiden kanssa; 

 (i) valmius vuorovaikutukseen muiden 

osaamis- ja innovaatioyhteisön 

ulkopuolisten järjestöjen ja verkostojen 

kanssa hyvien toimintamallien ja 

huippuosaamisen jakamiseksi, myös 

tulevien huippuosaamislaitosten ja 
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-keskusten kanssa; 

 (j) valmius luoda synergiaa Euroopan 

unionin muiden aloitteiden kanssa 

tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin 

aloilla sekä täydentäviä yhteistyöryhmiä 

muiden eurooppalaisten, kansallisten, 

alueellisten ja/tai paikallisten innovaatio-

ohjelmien kanssa. 

 4. Alueellisen innovaatiojärjestelmän 

osana olevien tulevien ja potentiaalisten 

huippuosaamiskeskusten valinta on 

tehtävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

hallinnoimien ja täytäntöönpanemien 

avointen ja läpinäkyvien 

valintamenettelyjen avulla. Osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen on määriteltävä 

yhteistyössä EIT:n kanssa (2 kohdassa 

kuvattujen osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen valintaa koskevien 

perusteiden mukaisesti) valintaperusteet, 

jotka EIT julkaisee. 

(e) Lisätään 5 kohta seuraavasti:  

"5. EIT hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä koskevan 
valintamenettelyn aloittamista." 

5. EIT hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä koskevan 
valintamenettelyn aloittamista." 

Tarkistus 39 

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. 

 5. EIT perustaa kilpailuun perustuvan 

arviointijärjestelmän, jota sovelletaan 
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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." 

(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 40 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 7 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
7 a artikla (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
arviointia ja seurantaa koskevat 

periaatteet 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
seurantaa ja arviointia koskevat 

periaatteet 

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

EIT huolehtii keskeisten määrällisten ja 

laadullisten suoritusindikaattoreiden 
perusteella siitä, että kunkin osaamis- ja 
innovointiyhteisön tuotoksia, tuloksia ja 
vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että 
niistä tehdään kolmen vuoden välein 
ulkoinen arviointi. Arviointien tulokset 

julkistetaan. 

 Seurannassa on keskityttävä tuloksiin, ja 

sen on tuotettava vertailukelpoisia 

indikaattoreita, jotta vuosittain EIT:n 

tulostaululla voidaan arvioida osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen osuutta muihin 

asianmukaisiin Horisontti 2020 
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-puiteohjelman välineisiin verrattuna. 

 Seurannan yhteydessä tarkastellaan 

 (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. 

 2. 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 artiklan 4 a alakohdassa määritetyllä 

tavalla. 

 3. Jatkuvaa seurantajärjestelmää 

kehittäessä on otettava huomioon 

liitteessä II esitetty alustava luettelo 

käytettävistä indikaattoreista." 

Tarkistus 41 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 8 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
7 b artikla 
 

Komission teksti Tarkistus 

"7 b artikla "7 b artikla 

Osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan 
kesto, jatkaminen ja päättäminen 

Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
rahoituksen kesto, jatkaminen ja 
päättäminen 

1. Määräajoin tehtävien arviointien 

tulokset ja toiminta-alojen erityispiirteet 

huomioiden osaamis- ja 

innovaatioyhteisön toiminta-aika on 

1. EIT voi tehdä osaamis- ja 

innovaatioyhteisön kanssa 

puitesopimuksen aluksi seitsemäksi 

vuodeksi. 
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tavallisesti 7–15 vuotta. 

2. Hallintoneuvosto voi päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminta-

aikaa alun perin asetettua pitemmälle, jos 
se on tarkoituksenmukaisin keino 
saavuttaa EIT:n tavoitteet. 

2. Hallintoneuvosto voi 7 a artiklassa 

määritetyn jatkuvan seurannan ja 

tehtävien arviointien tulosten perusteella 

päättää jatkaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toiminnan 
rahoittamista, jos tämä on osoittanut 

pystyvänsä saavuttamaan omat 

tavoitteensa ja EIT:n tavoitteet. 
Hallintoneuvosto noudattaa räätälöityä 

toimintatapaa ja ottaa huomioon, että 

kaikilla osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 

ei ole samoja rahoitustarpeita eivätkä ne 

ole kooltaan ja kestoltaan samanlaisia. 

3. Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön 
arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat 
riittämättömät, hallintoneuvoston on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
joihin kuuluvat rahoitustuen vähentäminen, 
muuttaminen tai peruuttaminen taikka 
sopimuksen purkaminen." 

3. Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön 
arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat 
riittämättömät, hallintoneuvoston on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
joihin kuuluvat rahoitustuen vähentäminen, 
muuttaminen tai peruuttaminen taikka 
sopimuksen purkaminen." 

Tarkistus 42 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 8 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
8 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi) 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 "(c) levittämään parhaita 

toimintamalleja, jotka liittyvät yhteisiin 

asioihin, kuten tutkintojen 

vastavuoroiseen tunnustamiseen ja 

tehokkaisiin opetuskäytäntöihin." 
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Tarkistus 43 

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." 

Tarkistus 44 

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. 

(Katso 7 -a artikla (uusi)). 

Perustelu 

Selvyyden vuoksi rahoituslähteet (14 artikla) ja rahoitusperiaatteet on esitetty yhdessä ainoassa 

artiklassa (7 -a artikla). 

Tarkistus 45 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 12 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
15 artikla 
 

Komission teksti Tarkistus 

EIT hyväksyy: EIT hyväksyy: 

(a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen (a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen 
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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; 

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, joissa 

keskitytään tuloksiin. EIT toimittaa 
komissiolle, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kunkin n – 2 vuoden joulukuun 
31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti 
päivitettävän kolmivuotisen työohjelman. 
Komissio antaa lausunnon ja Euroopan 

parlamentti ja neuvosto voivat ilmaista 

näkemyksensä kolmen kuukauden 

kuluessa. EIT ottaa annetut lausunnot ja 

näkemykset asianmukaisesti huomioon ja 
perustelee mahdollisen eriävän kantansa. 
EIT toimittaa lopullisen työohjelman 
tiedoksi Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle; 

(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, joka julkaistaan 
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." 



 

 
 PE519.314/ 32 

 FI 

Tarkistus 46 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 13 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
16 artikla 
 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muutetaan 16 artikla seuraavasti: (13) Korvataan 16 artikla seuraavasti: 

(a) Korvataan 2 kohdassa oleva sana 

"viiden" sanalla "kolmen". 

"16 artikla 

(b) Lisätään 2 a kohta seuraavasti: EIT:n seuranta ja arviointi 

 1. Mahdollisimman laadukkaisiin 

tuloksiin, tieteelliseen huippuosaamiseen 

ja mahdollisimman tehokkaaseen 

resurssienkäyttöön pääsemiseksi EIT 

varmistaa, että sen toimia – mukaan 

luettuina osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

hallinnoimat toimet – seurataan 

järjestelmällisesti ja että niistä tehdään 

määräajoin riippumaton arviointi. 

Arvioinnissa keskitytään tuloksiin. 

Arviointien tulokset julkistetaan. 

 2. Komissio antaa EIT:n ja osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen toiminnan 

väliarviointia koskevan kertomuksen 

kesäkuuhun 2011 mennessä ja aina 

kolmen ja puolen vuoden kuluttua uuden 

rahoituskehyksen voimaantulosta. 

Kertomus perustuu riippumattomaan 

ulkoiseen arvioon, ja siinä tarkastellaan, 

miten EIT täyttää tehtävänsä. Siinä 

käsitellään kaikkia EIT:n sekä osaamis- 

ja innovaatioyhteisöjen toimia ja 

tarkastellaan EIT:n tuomaa lisäarvoa, 

toteutettujen toimien vaikutusta, 

tehokkuutta, kestävyyttä, toimivuutta, 

merkitystä ja suhdetta nykyisiin 

kansallisiin ja yhteisön politiikkoihin 

ja/tai sitä, miten ne täydentävät näitä 

politiikkoja, korkea-asteen koulutuksen, 

tutkimuksen ja innovaation tukemiseksi. 

Siinä otetaan huomioon sekä EU:n tason 

että kansallisten sidosryhmien 

näkökannat. 

 3. Arvioinnin yhteydessä arvioidaan 

näkökohtia, jotka liittyvät tulevien 
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huippuosaamislaitosten ja -keskusten 

edustajien sekä pk-yritysten 

osallistumismahdollisuuksien 

edistämiseen. Arvioinnissa otetaan lisäksi 

huomioon, miten EIT on osaltaan 

edistänyt Eurooppa 2020 -strategian 

ensisijaisia tavoitteita ja siihen sisältyviä 

lippulaivahankkeita. 

 EIT:tä koskevaa arviointia olisi 

koordinoitava Horisontti 2020 

-puiteohjelman mukaisia samanlaisia 

välineitä (yhteiset teknologia-aloitteet, 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuudet) koskevan arvioinnin 

kanssa, ja siinä olisi varmistettava 

yhdenmukaisuus Horisontti 2020 

-puiteohjelman indikaattoreiden kanssa. 

"2 a. Komissio voi riippumattomien 
asiantuntijoiden avustamana suorittaa 
muita arviointeja strategisesti merkittävistä 
aihealueista tai teemoista ja tarkastella 
EIT:n edistymistä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, kartoittaa toimien 
toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja 
yksilöidä hyviä toimintatapoja." 

4. Komissio voi riippumattomien 
asiantuntijoiden avustamana suorittaa 
muita arviointeja strategisesti merkittävistä 
aihealueista tai teemoista ja tarkastella 
EIT:n edistymistä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, kartoittaa toimien 
toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja 
yksilöidä hyviä toimintatapoja. 

 5. Komissio toimittaa arvioinnin tulokset 

yhdessä oman lausuntonsa ja tarvittaessa 

tämän asetuksen muuttamista koskevien 

ehdotusten kanssa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 

komitealle. Hallintoneuvosto ottaa 

arvioinnin tulokset asianmukaisesti 

huomioon EIT:n ohjelmissa ja toimissa." 

Tarkistus 47 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 14 kohta – -a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
17 artikla – 2 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (-a) Korvataan 17 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

 "2. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 

määritellään EIT:n pitkän aikavälin 
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strategia unionin innovaatiotoiminnassa, 

ja siihen sisältyy arvio sen vaikutuksista 

ja mahdollisuuksista saada innovaatiosta 

lisäarvoa unionille. Strategisessa 

innovointiohjelmassa otetaan EIT:n 

seurannan ja arvioinnin tulokset 

huomioon 16 artiklan mukaisesti." 

Tarkistus 48 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 14 kohta – a a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
17 artikla – 4 kohta 
 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) Korvataan 17 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

 "4. Komissio ottaa huomioon strategisen 

innovaatio-ohjelman aiheelliset 

näkökohdat ja sisällyttää ne tulevaan 

tutkimuksen ja innovoinnin yhteisestä 

strategiakehyksestä tulevaa ohjelmakautta 

varten tehtävään ehdotukseen." 

Tarkistus 49 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 15 kohta 

Asetus (EY) N:o 294/2008 
19 artikla 
 

Komission teksti Tarkistus 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat 
rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat 
3 182,230 miljoonaa euroa. Budjettivallan 
käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat 
rahoituskehyksen rajoissa. EIT:n 
rahoitusosuus osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille maksetaan näiden 
rahoituspuitteiden mukaisesti." 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat 
rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä 
tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä 
joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 

varainhoidosta [...] tehdyn Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission 

välisen toimielinten sopimuksen 

[17] kohdan mukaisesti enintään 
[3 182,230 miljoonaa euroa]. 
Budjettivallan käyttäjä pitää tätä määrää 

ensisijaisena ohjeenaan vuotuisessa 

talousarviomenettelyssä. Budjettivallan 
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käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun 

asetuksen säännöksiä ja 

budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 

varainhoidosta […] tehdyn Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission 

välisen toimielinten sopimuksen 

määräyksiä rajoittamatta. EIT:n 
rahoitusosuus osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille maksetaan näiden 
rahoituspuitteiden mukaisesti." 

Tarkistus 50 

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 toimintaympäristöjen 
osallistumisen laajentamisesta eri puolilla 
unionia. 

Tarkistus 51 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 1 jakso – 2 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

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

Komissio nimittää jäsenet tiedotettuaan 
valintaprosessista ja hallintoneuvoston 
jäsenten lopullisesta nimityksestä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 

antaa lausunnon valituista ehdokkaista 

ennen kuin komissio vahvistaa nimitykset. 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään varmistamaan hallintoneuvoston jäsenten nimitysmenettelyn avoimuus. 
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Tarkistus 52 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 Komissio erottaa hallintoneuvoston 

jäsenen tai jäsenet, jo(t)ka ei(vät) hoida 

toimeensa kuuluvia tehtäviään unionin 

etujen mukaisesti. Komissio erottaa 

jäsenen tai jäsenet Euroopan parlamentin 

ja neuvoston lausunnon perusteella. 

Tarkistus 53 

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 54 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 2 jakso – 1 kohta – o alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(p) se päättää EIT:n kielijärjestelyistä 

ottaen huomioon voimassa olevat 

monikielisyysperiaatteet ja EIT:n 

toiminnan asettamat käytännön 

vaatimukset; 

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

Tarkistus 55 

Ehdotus asetukseksi 

Liite – 2 jakso – 1 kohta – p alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(q) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa 
lisätäkseen sen houkuttelevuutta ja 
tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen 

(p) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa 
lisätäkseen sen houkuttelevuutta tieteen, 

tutkimuksen ja etenkin yritysten kannalta 
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huipputason korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovaation alalla. 

ja tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen 
huipputason korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovaation alalla. 

Tarkistus 56 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (p a) se edistää unionia EIT:n 

välityksellä; 

Tarkistus 57 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (m) huolehtia moitteettomasta 

yhteydenpidosta EU:n toimielimiin; 

Tarkistus 58 

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. 

Tarkistus 59 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I a (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Liite I a  

 Ohjeellinen luettelo osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen seurannassa 

käytettävistä yleisistä 

suoritusindikaattoreista 
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 Panos: 

 (a) kumppaneilta vuosittaiseen 

talousarvioon (sekä luontoissuorituksina 

että käteisenä) saatavien osuuksien 

jakautuminen 

 (b) määrärahojen jakautuminen 

toimintatyypeittäin (tutkimus, koulutus, 

innovointi, yleiskustannukset) 

 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. 

 


