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PR_COD_1recastingam

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0331),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 173 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C9-0042/2019),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

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

– ottaa huomioon Romanian edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, 
jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnalle työjärjestyksen 110 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 
10. tammikuuta 2020 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110, 59 ja 40 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A9-0120/2020),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 

1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 
muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan 
neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On ensi sijassa jäsenvaltioiden asia 
huolehtia siitä, että Euroopassa on vahva 
teollinen, kilpailu- ja innovaatioperusta. 
Unionin kohtaama innovaatiotoimintaan 
kohdistuva haaste on luonteeltaan ja 
laajuudeltaan kuitenkin sellainen, että 
toimia tarvitaan myös unionin tasolla.

(2) On ensi sijassa jäsenvaltioiden asia 
huolehtia siitä, että Euroopassa on vahva 
teollinen, kilpailu- ja innovaatioperusta. 
Innovaatiotoimintaan kohdistuva haaste on 
luonteeltaan ja laajuudeltaan kuitenkin 
sellainen, että toimia tarvitaan myös 
unionin tasolla.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaavia 
innovaatioekosysteemejä. Sen olisi 
ensisijaisesti pyrittävä edesauttamaan 

(4) EIT:n tehtävänä on ensisijaisesti 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä kautta 
edistää unionin kestävää talouskasvua ja 
kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja unionin 
innovointivalmiuksia. Se pyrkii myös 
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unionin ja jäsenvaltioiden kaikkein 
korkealuokkaisimpien 
innovointivalmiuksien kehittämistä. Tätä 
varten EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava synergioita niiden 
kesken.

toteuttamaan unionin strategisia 
prioriteetteja ja edistämään unionin 
tavoitteiden ja politiikkojen toteuttamista, 
mukaan lukien Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma, Euroopan 
elpymissuunnitelma, Euroopan 
datastrategia, digitaalistrategia, pk-
yritysstrategia ja teollisuusstrategia, ja 
saavuttamaan Euroopan strategisen 
riippumattomuuden. Lisäksi sen olisi 
edistettävä vastaamista maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, mukaan lukien Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet noudattamalla Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Pariisin sopimuksen 
periaatteita, ja kasvihuonekaasujen 
nollanettotalouden saavuttamista vuoteen 
2050 mennessä. Tämä siirtymä on 
mahdollinen vain lisäämällä tutkimusta ja 
innovointia, mikä korostaa tarvetta 
vahvistaa suotuisia olosuhteita ja 
investointeja Euroopan tietopohjan sekä 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien 
parantamiseksi erityisesti vihreiden 
ilmastoystävällisten teknologioiden ja 
innovaatioiden alalla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava niiden kesken 
synergioita, varmistettava laaja 
maantieteellinen kattavuus, jotta voidaan 
kuroa umpeen alueelliset erot ja estää 
innovaatiokuilun syntyminen, ja 
säilytettävä samalla huippuosaaminen 
ensisijaisena kriteerinään.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) EIT:n strategiset prioriteettialat ja 
rahoitustarpeet kulloisenkin monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavaksi seitsemän 
vuoden ajanjaksoksi olisi esitettävä 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa. 
Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
varmistettava yhdenmukaisuus tutkimusta 
ja innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman kanssa ja edistettävä 
synergioita muiden kyseeseen tulevien 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien unionin ohjelmien sekä muiden 
unionin aloitteiden, politiikkojen ja 
välineiden kanssa, etenkin sellaisten, joilla 
tuetaan koulutusta ja alueellista kehitystä. 
Ottaen huomioon strategisen innovaatio-
ohjelman tärkeyden unionin 
innovaatiopolitiikan kannalta ja sen 
sosioekonomisten vaikutusten poliittisen 
merkityksen unionille Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi 
hyväksyttävä se komission EIT:n esityksen 
perusteella laatiman ehdotuksen pohjalta.

(5) EIT:n strategiset prioriteettialat ja 
rahoitustarpeet seitsemän vuoden 
ajanjaksoksi, mukaan lukien covid-19-
kriisin ratkaisemiseen ja elpymiseen 
tarkoitetut lyhyen aikavälin toimet, olisi 
esitettävä strategisessa innovaatio-
ohjelmassa. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa olisi varmistettava 
yhdenmukaisuus tutkimuksen ja 
innovoinnin Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman ja etenkin strategisten 
tutkimus- ja innovointisuunnitelmien 
kanssa ja edistettävä synergioita muiden 
kyseeseen tulevien unionin ohjelmien sekä 
muiden unionin aloitteiden, politiikkojen ja 
välineiden kanssa. Ottaen huomioon 
strategisen innovaatio-ohjelman tärkeyden 
unionin innovaatiopolitiikan kannalta ja 
sen sosioekonomisten vaikutusten 
poliittisen merkityksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi 
hyväksyttävä se komission EIT:n esityksen 
perusteella laatiman ehdotuksen pohjalta. 
Kyseinen esitys olisi asetettava myös 
Euroopan parlamentin saataville.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Covid-19-pandemian 
aiheuttamalla kriisillä on ollut valtavia 
haitallisia vaikutuksia jäsenvaltioiden 
terveys- ja talousjärjestelmiin, ja siitä on 
aiheutunut yhteiskunnallisia häiriöitä. 
Kyseiset vaikutukset edellyttävät kaikkien 
unionin toimielinten, elinten ja laitosten 
yhteistyötä, ja EIT:n olisi osallistuttava 



RR\1208053FI.docx 9/127 PE648.286v02-00

FI

innovointitoimiin, joita tarvitaan, jotta 
kriisiin voidaan vastata johdonmukaisesti. 
Lisäksi EIT:n ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi tehostettava 
toimiaan mikroyritysten, pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritykset), 
startup-yritysten sekä opiskelijoiden, 
tutkijoiden, yrittäjien ja työntekijöiden 
selviytymiskyvyn tukemiseksi ja 
parantamiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Covid-19-kriisiin liittyvällä 
talouden häiriöllä on ollut merkittävä 
vaikutus yliopistoihin, tutkijoihin, 
yrityksiin ja muihin EIT:n sidosryhmiin. 
On tärkeää tunnistaa siihen liittyvät 
haasteet, ja erityisesti ne, jotka liittyvät 
rahoituksen saantiin, ja vastata niihin, 
jotta voidaan turvata osaamiskolmio ja 
palauttaa luottamus kaikkien 
sidosryhmien välille. Keskipitkällä 
aikavälillä kaikkien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi mukauduttava 
häiriön vaikutuksiin ja suunnattava 
uudelleen painopisteensä ja toimensa, 
minkä vuoksi niiden on oltava nopeita ja 
joustavia etsiäkseen uusia 
mahdollisuuksia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Käynnissä olevaa tutkimusta 
Covid-19-kriisin vaikutusten torjumisesta 
olisi nopeutettava. EIT:n olisi tehostettava 
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kyseisen tutkimuksen vaikutusta ja 
autettava kehittämään tutkimuksesta 
syntyviä tuotteita ja innovatiivisia 
palveluja sekä varmistettava, että ne 
tavoittavat mahdollisimman monia 
ihmisiä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) EIT:n hallintoneuvoston ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
hyväksyttävä joustavuustoimenpiteitä ja 
-toimia, jotka ovat tarpeen asianmukaisen 
tuen antamiseksi osaamiskolmioon 
perustuvalle ekosysteemille, ja luotava 
tarvittaessa tilapäisiä tukitoimenpiteitä 
kumppaneilleen ja edunsaajilleen ja jopa 
yhteisöjensä ulkopuolelle. Niiden olisi 
tarjottava kumppaneilleen, edunsaajilleen 
ja opiskelijoilleen keinoja ja välineitä, 
joilla ne voivat mukautua hajautetumpiin 
työskentelymenetelmiin ja etätyöhön, 
matkustamisen vähentämiseen, 
epävarmuuden lisääntymiseen ja 
lähikontaktien välttämisen jatkumiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tutkimusta ja innovointia tukevan 
unionin puiteohjelman mukaisesti EIT:n 
toimien olisi vastattava Euroopan 
strategisiin pitkän aikavälin 
innovaatiohaasteisiin, erityisesti 
tieteenalojen rajat ylittävillä ja/tai 
monitieteisillä aloilla, mukaan lukien 
Euroopan tasolla jo määritellyt haasteet. 

(6) Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman mukaisesti EIT:n toimien 
olisi vastattava Euroopan strategisiin 
pitkän aikavälin innovaatiohaasteisiin, 
erityisesti tieteenalojen rajat ylittävillä 
ja/tai monitieteisillä aloilla, mukaan lukien 
sellaisten ei-teknologisten ratkaisujen 
kehittäminen, jotka täydentävät 
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EIT:n olisi toiminnallaan edistettävä 
säännöllistä vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan kanssa.

tarvittavalla tavalla teknologiakeskeisiä 
innovointitoimia. EIT:n olisi toiminnallaan 
edistettävä säännöllistä vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan sekä tutkimus- ja 
innovaatiokeskusten, pk-yritysten, korkea-
asteen oppilaitosten ja teollisuuden 
kanssa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) EIT:n olisi asetettava etusijalle 
korkeakoulutus- sekä tutkimus- ja 
innovaatiotoimintansa siirtäminen 
yritystoimintayhteyteen, tällaisen 
toiminnan kaupallinen soveltaminen sekä 
uusien yritysten perustamisen, spin-off-
toiminnan ja pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) tukeminen.

(7) EIT:n olisi asetettava etusijalle 
korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatio- 
sekä yrittäjyystoimintansa siirtäminen 
yritystoimintayhteyteen ja tällaisen 
toiminnan kaupallinen soveltaminen. Näin 
toimiessaan sen olisi tuettava 
korkeakoulutuksen innovointi- ja 
yrittäjyysvalmiuksia, edistettävä 
tutkimuksen huippuosaamista sekä 
nopeutettava ja tehostettava uusien 
yritysten, spin-off-toiminnan ja pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritykset) 
perustamista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) EIT:n olisi 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 
tarvittaessa osallistuttava osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
liittyvän toiminnan edistämisen olisi 
oltava osa EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaa, koska 
yhteiskunnalliset yritykset ovat 
luonteeltaan erittäin innovatiivisia, kun 
otetaan huomioon niiden tuottamat 
hyödykkeet tai palvelut, niiden 
organisaatio tai niiden käyttämät 
tuotantomenetelmät.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EIT:n olisi toiminnassaan 
käytettävä ensisijaisesti huippuosaamiseen 
perustuvia laajamittaisia europpalaisia 
korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien autonomisia 
kumppanuuksia innovaatioprosessiin 
kuuluvina kestävinä ja pitkäaikaisina 
itsenäisinä strategisina verkostoina. EIT:n 
hallintoneuvoston olisi valittava nämä 
kumppanuudet avoimen 
huippuosaamiseen perustuvan prosessin 
pohjalta eurooppalaisten kumppanuuksien 
valintaa koskevien tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman perusteiden mukaisesti ja 
nimettävä ne osaamis- ja 
innovaatioyhteisöiksi.

(8) EIT:n olisi toiminnassaan 
käytettävä ensisijaisesti huippuosaamiseen 
perustuvia eurooppalaisia korkea-asteen 
oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden, 
yritysten ja muiden sidosryhmien 
autonomisia institutionaalisia 
kumppanuuksia innovaatioprosessiin 
kuuluvina kestävinä ja pitkäaikaisina 
itsenäisinä strategisina verkostoina. Näiden 
kumppanuuksien olisi pyrittävä 
saavuttamaan taloudellinen kestävyys 
käyttämällä muista yksityisistä ja 
julkisista lähteistä saatavia varoja ja 
houkuttelemaan ja ottamaan mukaan 
mahdollisimman monia uusia 
kumppaneita. EIT:n hallintoneuvoston 
olisi valittava ne avoimen 
huippuosaamiseen perustuvan prosessin 
pohjalta eurooppalaisten kumppanuuksien 
valintaa koskevien tämän asetuksen ja 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 



RR\1208053FI.docx 13/127 PE648.286v02-00

FI

mukaisesti ja nimettävä ne osaamis- ja 
innovaatioyhteisöiksi.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnan ja 
käynnistämisen olisi perustuttava 
avoimeen ja kilpailuun perustuvaan 
prosessiin ja siinä olisi otettava huomioon 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
strateginen suunnittelu, EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
väliarviointi, unionin elpymistahti covid-
19-pandemian jälkeen sekä EIT:lle 
kutakin budjettikautta varten osoitettu 
talousarvio. Kyseisessä prosessissa ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käsittelyssä EIT:n olisi otettava 
huomioon, että kaikilla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöillä ei ole samat 
rahoitustarpeet, koska jotkin niistä ovat 
pääomavaltaisempia kuin toiset.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
erityisluonteen huomioon ottaen on tarpeen 
säätää osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamista koskevista erityisistä 
vähimmäisehdoista, jotka poikkeavat 

(9) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
erityisluonteen huomioon ottaen on tarpeen 
säätää osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamista koskevista erityisistä 
vähimmäisehdoista. Nämä ehdot voivat 
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tutkimusta ja innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman säännöistä, jotka koskevat 
osallistumista ja tulosten levittämistä. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
lisäarvotoimien osalta saatetaan vastaavasti 
tarvita erityissääntöjä, jotka koskevat 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, 
hyödyntämistä ja levittämistä.

poikkeuksellisesti poiketa Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman säännöistä, 
jotka koskevat osallistumista ja 
levittämistä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisön lisäarvotoimien osalta 
saatetaan vastaavasti tarvita erityissääntöjä, 
jotka koskevat omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia, hyödyntämistä ja 
levittämistä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Hallintoneuvoston olisi myös 
ohjattava EIT:n toimia ja koordinoitava 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaa 
toiminnan raportointia, seurantaa ja 
arviointia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman 
määräysten mukaisesti. 
Hallintoneuvostossa olisi oltava jäseninä 
kokeneita edustajia tasapainoisesti 
yritysmaailmasta, korkea-asteen 
koulutuksen ja/tai tutkimuksen piiristä ja 
innovaation alalta.

(10) Hallintoneuvoston olisi myös 
ohjattava EIT:n toimia ja koordinoitava 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan 
raportointia, seurantaa ja arviointia 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
määräysten mukaisesti. EIT:n 
hallintoneuvoston olisi voitava antaa 
suosituksia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen hallinnollisen 
rasituksen vähentämisestä. 
Hallintoneuvostossa olisi oltava jäseninä 
kokeneita edustajia tasapainoisesti 
yritysmaailmasta, korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen piiristä ja 
innovaation alalta. Koska johtavana 
periaatteena on huippuosaaminen, EIT:n 
hallintoneuvoston olisi myös 
varmistettava kokoonpanossaan 
tasapainoinen maantieteellinen jakauma 
sekä naisten ja miesten tasapainoinen 
edustus.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta ne voisivat tukea Euroopan 
talouden kilpailukykyä ja lisätä sen 
kansainvälistä houkuttelevuutta ja 
innovointivalmiuksia, EIT:n sekä osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen pitäisi pystyä 
vetämään puoleensa 
kumppaniorganisaatioita, tutkijoita ja 
opiskelijoita koko maailmasta, myös 
rohkaisemalla heidän liikkuvuuttaan, ja 
tekemään yhteistyötä kolmansissa maissa 
toimivien organisaatioiden kanssa.

(11) Jotta ne voisivat tukea Euroopan 
talouden kilpailukykyä ja lisätä sen 
kansainvälistä houkuttelevuutta ja 
innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia, EIT:n 
sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
pitäisi pystyä vetämään puoleensa 
kumppaniorganisaatioita, tutkijoita ja 
opiskelijoita koko maailmasta, unionin 
syrjäisimmät alueet mukaan lukien, myös 
rohkaisemalla heidän liikkuvuuttaan, ja 
tekemään yhteistyötä kolmansissa maissa 
toimivien organisaatioiden kanssa.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen suhteiden olisi 
perustuttava puitekumppanuus- ja 
avustussopimuksiin, joissa vahvistetaan 
yhteisöjen oikeudet ja velvollisuudet sekä 
varmistetaan toimien riittävä 
yhteensovittaminen ja luodaan menettelyt 
yhteisöjen toimien ja niiden tulosten 
seurantaa ja arviointia varten. 
Puitekumppanuussopimuksella olisi 
varmistettava EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle myöntämän 
rahoitusosuuden jatkuminen kyseeseen 
tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yli. 
Poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin 

(12) EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen suhteiden olisi 
perustuttava 
puitekumppanuussopimuksiin ja 
monivuotisiin avustussopimuksiin, joissa 
vahvistetaan yhteisöjen oikeudet ja 
velvollisuudet sekä varmistetaan toimien 
riittävä yhteensovittaminen ja luodaan 
menettelyt yhteisöjen toimien ja niiden 
tulosten seurantaa ja arviointia varten. 
Puitekumppanuussopimuksella olisi 
varmistettava EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle myöntämän 
rahoitusosuuden jatkuminen kyseeseen 
tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yli. 
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ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 
2018/104612, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, säädetään, EIT:n olisi 
voitava tehdä mainittu 
puitekumppanuussopimus aluksi seitsemän 
vuoden ajaksi ja jatkaa sitä kyseisen 
ajanjakson yli toiseksi enintään seitsemän 
vuoden pituiseksi ajaksi.

Poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 
2018/104612, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, säädetään, EIT:n olisi 
voitava tehdä mainittu 
puitekumppanuussopimus aluksi seitsemän 
vuoden ajaksi. Edellyttäen, että osaamis- 
ja innovaatioyhteisön edistyminen sen 
tavoitteiden ja välitavoitteiden 
saavuttamisessa arvioidaan myönteiseksi 
viimeistään ensimmäisen ajanjakson 
neljäntenä vuonna suoritettavassa 
arvioinnissa, EIT:n olisi voitava jatkaa 
puitekumppanuussopimusta toiseksi 
enintään seitsemän vuoden pituiseksi ajaksi 
sellaisen uuden arvioinnin perusteella, 
jonka tulos on myönteinen. Jos aluksi 
seitsemän vuoden ajaksi tehtyä sopimusta 
jatketaan, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä tehdään toinen 
väliarviointi, joka perustuu samoihin 
kriteereihin ja menetelmiin ja jossa 
päätetään osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminnan jatkamisesta.

__________________ __________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 
1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 
1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) 
N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja 
päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta 
sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 
30.7.2018, s. 1).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 
1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 
1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) 
N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja 
päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta 
sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 
30.7.2018, s. 1).

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jollei ennen 
puitekumppanuussopimuksen 
neljännentoista vuoden päättymistä 
tehdyn loppuarvioinnin tuloksesta muuta 
johdu, EIT:n hallintoneuvosto voi 
poikkeuksellisissa olosuhteissa 
asianmukaisesti perustelluista syistä 
päättää jatkaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ensimmäiseen 
aaltoon kuuluvan osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa tehtyä 
kumppanuussopimusta. 
Kumppanuussopimuksen jatkamisen 
edellytyksenä olisi oltava riippumattomien 
ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemästä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tehokkuutta koskevasta perusteellisesta 
arvioinnista saatu myönteinen tulos, 
edellyttäen, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat saavuttaneet 
riittävästi vaikuttavuutta ja taloudellista 
kestävyyttä. Kumppanuussopimuksen 
jatkamisen olisi oltava kestoltaan, 
talousarvioltaan ja soveltamisalaltaan 
rajoitettu sellaisiin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toimiin, jotka eivät ole 
aivan markkinaläheisiä ja siten vielä 
taloudellisesti kestäviä mutta jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä sen tehtävien, toimien 
ja valmiuksien kannalta kiireellisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastattaessa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tarpeen tukea korkea-asteen 
koulutusta, joka on olennainen mutta usein 
pois jäävä osa kokonaisvaltaista 
innovaatiostrategiaa. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen puitekumppanuus- tai 
avustussopimuksissa olisi määrättävä, että 

(13) On tarpeen tukea korkea-asteen 
koulutusta, joka on olennainen mutta usein 
pois jäävä osa kokonaisvaltaista 
innovaatiostrategiaa. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen puitekumppanuus- tai 
avustussopimuksissa olisi määrättävä, että 
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yhteisöjen myöntämien tutkintojen 
myöntäjien olisi oltava osallistuvia korkea-
asteen oppilaitoksia, joita olisi rohkaistava 
luokittelemaan ne myös EIT-tutkinnoiksi. 
EIT:n olisi lisäksi vahvistettava ja 
laajennettava EIT-tutkintojen 
soveltamisalaa, millä lisättäisiin niiden 
tunnustamista EIT-yhteisön ulkopuolella. 
Toimillaan ja työllään EIT:n olisi 
edistettävä opiskelijoiden, tutkijoiden ja 
henkilöstön liikkuvuutta. Kaikissa näissä 
toimissa olisi noudatettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2005/36/EY13.

yhteisöjen myöntämien tutkintojen 
myöntäjien olisi oltava osallistuvia korkea-
asteen oppilaitoksia, joita olisi rohkaistava 
luokittelemaan ne myös EIT-tutkinnoiksi. 
EIT:n olisi lisäksi vahvistettava ja 
laajennettava EIT-tutkintojen 
soveltamisalaa elinikäistä oppimista 
koskeviin toimiin, ammatilliseen 
koulutukseen sekä koulutus-, 
uudelleenkoulutus- ja 
täydennyskoulutusohjelmiin, jotta 
lisättäisiin niiden tunnustamista EIT-
yhteisön ulkopuolella. Toimillaan ja 
työllään EIT:n olisi edistettävä 
opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön 
liikkuvuutta sekä tarjottava 
mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, 
mentorointiin ja valmennukseen. Kaikissa 
näissä toimissa olisi noudatettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2005/36/EY13.

__________________ __________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä 
syyskuuta 2005, ammattipätevyyden 
tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, 
s. 22), direktiivi sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna komission asetuksella 
(EY) N:o 1430/2007 (EUVL L 320, 
6.12.2007, s. 3).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä 
syyskuuta 2005, ammattipätevyyden 
tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, 
s. 22), direktiivi sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna komission asetuksella 
(EY) N:o 1430/2007 (EUVL L 320, 
6.12.2007, s. 3).

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) EIT:n vastuunalaisuuden ja sen 
toiminnan avoimuuden takaamiseksi on 
annettava asianmukaiset säännökset. Sen 

(14) EIT:n vastuunalaisuuden ja sen 
toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden 
takaamiseksi on annettava asianmukaiset 
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hallintotapaa ja toimintaa ohjaavat säännöt 
olisi annettava EIT:n perussäännössä.

säännökset. Sen hallintotapaa ja toimintaa 
ohjaavat säännöt olisi annettava EIT:n 
perussäännössä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Teollisuuden sekä rahoitus- ja 
palvelusektorien odotetaan osallistuvan 
merkittävässä määrin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoittamiseen. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
pyrittävä taloudelliseen kestävyyteen ja 
saamaan yksityissektorin rahoitusosuus 
mahdollisimman suureksi. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja niiden 
kumppaniorganisaatioiden olisi tuotava 
julkisuuteen se, että niiden toiminta 
tapahtuu EIT:n puitteissa ja että ne saavat 
rahoitusta unionin yleisestä talousarviosta.

(16) Covid-19-kriisin odotetaan 
vaikuttavan rahoitusosuuksiin, joita 
teollisuus sekä rahoitus- ja palvelusektorit 
osoittavat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoittamiseen. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi kuitenkin 
pyrittävä aktiivisesti varhaisesta vaiheesta 
lähtien taloudelliseen kestävyyteen ja 
saamaan yksityissektorin rahoitusosuus 
mahdollisimman suureksi. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja niiden 
kumppaniorganisaatioiden olisi tuotava 
julkisuuteen se, että niiden toiminta 
tapahtuu EIT:n puitteissa ja että ne saavat 
rahoitusta unionin yleisestä talousarviosta. 
Lisäksi rahoituksen avoimuutta olisi 
lisättävä tarjoamalla julkisesti saatavilla 
olevaa tietoa siitä, mitä hankkeita 
rahoitetaan ja miten rahoitus 
kohdennetaan.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) EIT:n olisi varmistettava 
talousarvion tasapainoinen jakautuminen 
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monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi ja 
sujuva siirtyminen nykyisestä 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
seuraavaan erityisesti meneillään olevien 
toimien osalta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) EIT:n olisi laadittava konsolidoitu 
vuotuinen toimintakertomus edellisen 
kalenterivuoden aikana toteutetuista 
toimista ja toiminnan tuloksista. EIT:n olisi 
laadittava myös yhtenäinen ohjelma-
asiakirja, jossa esitetään sen suunnittelemat 
toimet vuotuisten ja monivuotisten 
ohjelmien osalta ja jonka avulla EIT voi 
vastata tieteen, teknologian, korkea-asteen 
koulutuksen, innovaation ja muiden asiaan 
liittyvien alojen sisäiseen ja ulkoiseen 
kehitykseen.

(19) EIT:n olisi laadittava konsolidoitu 
vuotuinen toimintakertomus edellisen 
kalenterivuoden aikana toteutetuista 
toimista ja toiminnan tuloksista. EIT:n olisi 
laadittava myös yhtenäinen ohjelma-
asiakirja, jossa esitetään sen suunnittelemat 
toimet vuotuisten ja monivuotisten 
ohjelmien osalta ja jonka avulla EIT voi 
vastata tieteen, teknologian, korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ja 
muiden asiaan liittyvien alojen sisäiseen ja 
ulkoiseen kehitykseen. Tässä yhtenäisessä 
ohjelma-asiakirjassa olisi käsiteltävä 
kaksivuotisen kriisinhallintaohjelman 
näkökohtia. Nämä asiakirjat olisi 
toimitettava Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle tiedoksi.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On aiheellista, että komissio 
käynnistää riippumattomat ulkoiset 
arvioinnit EIT:n ja myös osaamis- ja 

(20) On aiheellista, että komissio 
käynnistää riippumattomat ulkoiset 
arvioinnit EIT:n ja myös osaamis- ja 
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innovaatioyhteisöjen toiminnasta erityisesti 
strategisen innovaatio-ohjelman 
valmistelua silmällä pitäen. Näissä 
arvioinneissa olisi tarkasteltava sitä, miten 
EIT täyttää tehtävänsä, ja niissä olisi EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kaiken 
toiminnan kattavasti arvioitava sen 
tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, eurooppalaista lisäarvoa ja 
johdonmukaisuutta. Nämä arvioinnit olisi 
otettava huomioon tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman mukaisesti tehtävissä 
komission ohjelma-arvioinneissa.

innovaatioyhteisöjen toiminnasta erityisesti 
strategisen innovaatio-ohjelman 
valmistelua silmällä pitäen. Näissä 
arvioinneissa olisi tarkasteltava sitä, miten 
EIT täyttää tehtävänsä, ja niissä olisi EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kaiken 
toiminnan kattavasti arvioitava sen 
tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, eurooppalaista lisäarvoa, 
avoimuutta, sidosryhmäyhteistyötä, 
viestintää, näkyvyyttä, tulosten 
levittämistä, vaikutusta ja 
johdonmukaisuutta. Nämä arvioinnit olisi 
otettava huomioon Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman mukaisesti tehtävissä 
komission ohjelma-arvioinneissa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt on organisoitu 
yhteistoimintakeskittymien ja 
innovaatiokeskittymien ympärille, mutta 
niistä käytetään usein erilaisia nimityksiä 
(keskittymät, keskukset, toimistot jne.). 
EIT:n olisi pyrittävä kaikin tavoin 
virtaviivaistamaan kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön rakenteeseen liittyvää 
terminologiaa, jotta EIT olisi 
tunnistettavissa entistä 
yksinkertaisemmin, selkeämmin ja 
paremmin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(20 b) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä ja EIT:n 
alueellisen innovaation ohjelman kautta 
pyrittävä vahvistamaan 
innovaatioekosysteemejä, jotta voidaan 
kehittää unionin yleistä 
innovointivalmiutta, jolla vastataan 
maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
edistämällä liitetoiminnan, tutkimuksen, 
korkea-asteen koulutuksen ja yrittäjyyden 
integrointia.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 c) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen, 
jotka toimivat innovoinnin edistäjinä 
yhteistoimintakeskittymien ja 
innovaatiokeskittymien kautta, olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
älykkään erikoistumisen strategian 
painopisteet ja siten parannettava niiden 
innovointivalmiuksia ottamalla 
täysimääräisesti huomioon alueelliset 
valmiudet ja potentiaalit, mahdollisuudet 
ja heikkoudet sekä paikalliset toimijat ja 
niiden toimet ja markkinat.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 d kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(20 d) EIT:n synergioita 
koheesiopolitiikan rahastojen kanssa olisi 
vahvistettava sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta, jotta voidaan 
edistää alueellista ja alueiden välistä 
yhteistyötä osaamiskolmion toimijoiden ja 
hallintoviranomaisten välillä sekä lisätä 
EIT:n kokonaisvaikutusta ja näkyvyyttä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 e) On tärkeää edistää vahvaa 
synergiaa EIT:n ja Euroopan 
innovaationeuvoston (EIC) välillä. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
edistettävä innovatiivisten yritysten 
perustamista tiiviissä synergiassa EIT:n 
kanssa samalla kun vältetään 
päällekkäisyyksiä, ja EIT:n edunsaajien 
olisi voitava hakea EIC:n välineiltä tukea 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tarjoamien palvelujen lisäksi. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemilla suuren 
kasvupotentiaalin omaavilla startup-
yrityksillä voi olla mahdollisuudet päästä 
suoraan EIC:n toimien piiriin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti, 
jotta niitä voidaan auttaa laajentamaan 
toimintaansa nopeasti.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 f kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(20 f) EIT:n olisi edistettävä 
toiminnassaan innovointia ja tuettava 
korkea-asteen koulutuksen integrointia 
innovaatioekosysteemiin erityisesti 
kannustamalla yrittäjyyskoulutusta, 
edistämällä teollisuuden, korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen välistä 
monitieteistä yhteistyötä ja määrittämällä 
tulevaisuuden innovoijille hyödyllisiä 
taitoja maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi, mikä pitää sisällään 
pitkälle viedyt digitaaliset taidot, 
kestävyyden ja innovointitaidot. EIT:n 
tarjoamien tukijärjestelmien olisi oltava 
avoinna EIC:n rahoituksen saajille, ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöistä alkunsa 
saaneilla startup-yrityksillä olisi oltava 
mahdollisuus päästä nopeasti EIC:n 
toimien piiriin.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 g) EIT:n ja EIC:n olisi siilojen sekä 
toimien ja strategioiden päällekkäisyyden 
välttämiseksi harkittava vastavuoroista ja 
järjestelmällistä tietojenvaihtoa sekä 
yhteisen jäsenen ottamista kunkin 
hallintoneuvostoon.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 h kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 h) Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman soveltamisalalla ja sen 
strategisen suunnittelun mukaisesti EIT:n 
olisi voitava päättää esittää uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
painopistealoilla, jotka edistävät uusien ja 
esiin nousevien maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemista. Ensimmäisen 
tällaisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
olisi liityttävä kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin ja toisen olisi liityttävä vesi-, 
meri- ja merenkulkualaan sekä 
ekosysteemeihin.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 i kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 i) EIT:n olisi voitava päättää esittää 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja 
sen strategisen suunnittelun mukaisesti 
uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
painopistealoilla, jotka auttavat 
vastaamaan uusiin ja kehittyviin 
maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Ensimmäisen tällaisen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön olisi 
liityttävä kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin, ja se olisi tarkoitus 
käynnistää vuonna 2022 mutta sen 
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käynnistämistä voitaisiin lykätä vuoteen 
2023, jos EIT:n hallintoneuvosto katsoo, 
että sidosryhmien lisäkuuleminen on 
tarpeen ennen ehdotuspyynnön 
käynnistämistä. Toisen tällaisen osaamis- 
ja innovaatioyhteisön olisi liityttävä vesi-, 
meri- ja merenkulkualaan sekä 
ekosysteemeihin, ja se olisi tarkoitus 
käynnistää vuonna 2025 myönteisen 
vaikutustenarvioinnin jälkeen, joka on 
määrä tehdä vuoteen 2023 mennessä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’innovaatiolla’ tarkoitetaan sitä 
prosessia tuloksineen, jolla vastataan 
uusilla ideoilla yhteiskunnallisiin tai 
taloudellisiin tarpeisiin ja kysyntään sekä 
luodaan uusia tuotteita, palveluja tai 
liiketoiminta- ja organisaatiomalleja, jotka 
otetaan menestyksellisesti käyttöön 
olemassa olevilla markkinoilla tai jotka 
pystyvät luomaan uusia markkinoita ja 
joilla on arvoa yhteiskunnalle;

1) ’innovaatiolla’ tarkoitetaan sitä 
prosessia tuloksineen, jolla vastataan 
uusilla ideoilla yhteiskunnallisiin, 
taloudellisiin tai ympäristön tarpeisiin ja 
kysyntään sekä luodaan uusia tuotteita, 
palveluja tai liiketoiminta- ja 
organisaatiomalleja sekä sosiaalisia 
malleja, jotka otetaan menestyksellisesti 
käyttöön olemassa olevilla markkinoilla tai 
jotka pystyvät luomaan uusia markkinoita 
ja joilla on arvoa yhteiskunnalle;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’osaamis- ja innovaatioyhteisöllä’ 
tarkoitetaan sen täsmällisestä 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden innovaatioprosessiin osallistuvien 
tahojen autonomista laajamittaista 
eurooppalaista kumppanuutta, joka toimii 
yhteiseen keskipitkän ja pitkän aikavälin 

2) ’osaamis- ja innovaatioyhteisöllä’ 
tarkoitetaan sen täsmällisestä 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden innovaatioprosessiin osallistuvien 
tahojen autonomista institutionaalista 
eurooppalaista kumppanuutta, joka on 
määritelty Horisontti Eurooppa 
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innovaatiosuunnitteluun perustuvana 
strategisena verkostona ja jonka tavoitteena 
on vastata EIT:lle asetettuihin haasteisiin 
sekä osaltaan edistää unionin tutkimusta 
ja innovointia tukevassa puiteohjelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista;

-puiteohjelmassa, joka toimii yhteiseen 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
innovaatiosuunnitteluun perustuvana 
strategisena verkostona ja jonka tavoitteena 
on vastata EIT:lle asetettuihin haasteisiin 
sekä osaltaan edistää Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamista;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’osaamis- ja innovaatioyhteisön 
yhteistoimintakeskittymällä’ tarkoitetaan 
fyysistä tilaa, joka on perustettu avoimella 
ja läpinäkyvällä tavalla, joka kattaa 
maantieteellisen alueen, jossa osaamis- ja 
innovaatioyhteisön tärkeimmät 
osaamiskolmiokumppanit voivat olla 
helposti vuorovaikutuksessa keskenään ja 
joka on osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toiminnan kiintopiste kyseisellä alueella;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b) ’kriisinhallintaohjelmalla’ 
tarkoitetaan kahden vuoden ajanjaksoa, 
jonka aikana EIT muokkaa 
prioriteettejaan vastaamaan kunkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön asettamia 
tarpeita covid-19-kriisistä selviytymiseksi 
ja kriisin jälkeiseen aikaan 
mukautumiseksi;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c) ’EIT-innovaatiokeskittymällä’ 
tarkoitetaan useissa jäsenvaltioissa, 
erityisesti alueellisen innovaation 
ohjelman kohdejäsenvaltioissa ja -
alueilla, perustettua paikallisyhteisöjen 
keskittymää, jossa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt voivat tehdä yhteistyötä 
paikallisten osaamiskolmion toimijoiden 
kanssa pannakseen täytäntöön 
innovointitavoitteita koko unionin 
alueella, jolla varmistetaan EIT-yhteisön 
toiminnan tasapainoisempi 
maantieteellinen kattavuus, joka toimii 
kanavana vuorovaikutukselle paikallisten 
toimijoiden kanssa, jolla aktivoidaan ja 
kansainvälistetään paikallisia verkostoja, 
luodaan synergioita ja edistetään 
ekosysteemien aktiivista integrointia 
kaikilla tasoilla sekä helpotetaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen pyrkimyksiä 
edistää täydentävyyttä ja yhteistyötä 
osaamiskolmiossa ja kasvaa alueellisiksi 
yhteistoimintakeskittymiksi;

Tarkistus 40
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d) ’EIT:n maakohtaisten 
yhteyshenkilöiden verkostolla’ 
tarkoitetaan jäsenvaltioiden hallitusten ja 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan 
assosioituneiden maiden nimeämien 
kansallisten edustajien verkostoa, joka on 
osa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
kansallisia yhteyspisteitä ja jonka 
tehtävänä on helpottaa EIT-yhteisön 
tarjoamien mahdollisuuksien, tulosten ja 
saavutusten jäsennellympää levittämistä 
ja kannustaa vastavuoroiseen tietojen, 
neuvojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoon EIT:n institutionaalisen 
tehtävän mukaisesti;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’kumppaniorganisaatiolla’ 
tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
jäsenenä olevia oikeussubjekteja, jotka 
voivat olla erityisesti korkea-asteen 
oppilaitoksia, ammatillisen koulutuksen 
tarjoajia, tutkimusorganisaatioita, julkisia 
tai yksityisiä yrityksiä, rahoituslaitoksia, 
alue- ja paikallisviranomaisia, säätiöitä ja 
voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä;

3) ’kumppaniorganisaatiolla’ 
tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
jäsenenä olevia oikeussubjekteja, jotka 
voivat olla erityisesti korkea-asteen 
oppilaitoksia, ammatillisen koulutuksen 
tarjoajia, tutkimusorganisaatioita, julkisia 
laitoksia, julkisia tai yksityisiä yrityksiä, 
rahoituslaitoksia, alue- ja 
paikallisviranomaisia, säätiöitä ja voittoa 
tavoittelemattomia yhteisöjä;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7) ’strategisella innovaatio-ohjelmalla’ 
tarkoitetaan toimintapoliittista asiakirjaa, 
jossa hahmotellaan EIT:n prioriteettialat ja 
pitkän aikavälin strategia tulevia aloitteita 
varten ja sen mahdollisuudet saada 
innovoinnista parasta mahdollista lisäarvoa 
ja johon sisältyy yleiskatsaus kulloisenkin 
monivuotisen rahoituskehyksen kattavalle 
seitsemän vuoden aikajaksolle 
suunniteltuihin korkea-asteen 
koulutustoimiin, tutkimustoimiin ja 
innovaatiotoimiin;

7) ’strategisella innovaatio-ohjelmalla’ 
tarkoitetaan toimintapoliittista asiakirjaa, 
jossa hahmotellaan EIT:n strategia ja 
prioriteetit tulevia aloitteita varten ja sen 
mahdollisuudet saada innovoinnista parasta 
mahdollista lisäarvoa ja johon sisältyy 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja 
kulloisenkin monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavalle seitsemän 
vuoden ajanjaksolle tavoitteet, keskeiset 
toimet, suunniteltu korkea-asteen 
koulutus, tutkimus- ja innovointitoimet, 
sen toimintatapa, odotetut tulokset ja 
tarvittavat resurssit;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’alueellisen innovaation ohjelmalla’ 
tarkoitetaan sidosryhmäyhteistyön 
järjestelmää, joka on suunnattu korkea-
asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien välisiin 
kumppanuuksiin innovoinnin tukemiseksi 
kaikkialla unionissa;

8) ’alueellisen innovaation ohjelmalla’ 
tai ’RIS-ohjelmalla’ tarkoitetaan 
sidosryhmäyhteistyön järjestelmää, joka on 
suunnattu korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien välisten 
kumppanuuksien perustamiseen 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta 
annetun asetuksen [xxx] 2 artiklan 15 a 
kohdassa määritellyissä T&I-
suorituskyvyltään heikommissa maissa 
sekä maissa ja kyseisten maiden alueilla, 
jotka ovat Euroopan innovaatioiden 
tulostaulun mukaan innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai 
kohtalaisella tasolla, edellyttäen, että ne 
eivät ole T&I-suorituskyvyltään 
heikompia maita, innovoinnin tukemiseksi 
kaikkialla unionissa ja alueellisten erojen 
umpeen kuromiseksi ja siten 
innovaatiokuilun kaventamiseksi;
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Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’osaamis- ja innovaatioyhteisön 
liiketoimintasuunnitelmalla’ tarkoitetaan 
asiakirjaa, jossa kuvataan tavoitteet ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisön suunnitellut 
lisäarvotoimet;

10) ’osaamis- ja innovaatioyhteisön 
monivuotisella 
liiketoimintasuunnitelmalla’ tarkoitetaan 
asiakirjaa, jossa kuvataan tavoitteet ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisön suunnitellut 
lisäarvotoimet, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välitavoitteet, 
tavoitteet ja vaikutukset, jotka edistävät 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamista, ja joka sisältää 
rahoituslähteiden ja -rahoituksen arvion, 
mukaan lukien osaamis- ja 
innovaatioyhteisön strategiat, joilla 
pyritään taloudelliseen kestävyyteen, 
avoimuuteen uusille kumppaneille ja 
maantieteellisesti tasapainoisempaan 
osallistumiseen sen toimintaan;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’yhteistyöpöytäkirjalla’ 
tarkoitetaan EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisön välistä sopimusta, 
jonka tarkoituksena on säilyttää osaamis- 
ja innovaatioyhteisö EIT-yhteisön 
aktiivisena jäsenenä 
puitekumppanuussopimuksen 
päättymisajankohdan jälkeen ilman, että 
EIT osallistuu toiminnan rahoittamiseen;

Poistetaan.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’taloudellisella kestävyydellä’ 
tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kykyä rahoittaa osaamiskolmiotoimiaan 
itsenäisesti puitekumppanuussopimuksen 
päättymisajankohdan jälkeen.

13) ’taloudellisella kestävyydellä’ 
tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kykyä tuottaa riittävästi tuloja, joilla se 
rahoittaa useimmat tai kaikki 
osaamiskolmiotoimensa, mukaan lukien 
merkittävän osan ekosysteemin 
ylläpitokustannuksista, itsenäisesti EIT:n 
rahoitusosuuksista riippumatta.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n tehtävänä on edistää unionin 
kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
innovointivalmiuksia, jotta voidaan 
vastata yhteiskunnan kohtaamiin 
merkittäviin haasteisiin. Se pyrkii 
saavuttamaan tavoitteensa edistämällä 
korkealuokkaisimman korkea-asteen 
koulutustoiminnan, tutkimustoiminnan ja 
innovaatiotoiminnan synergiaa ja 
yhteistyötä ja niitä integroimalla, myös 
kannustamalla yrittäjyyteen.

1. EIT:n tehtävänä on edistää unionin 
kestävää taloudellista kehitystä ja 
kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden 
ja unionin innovointivalmiuksia. Sen on 
myös toteutettava unionin strategisia 
prioriteetteja ja edistettävä unionin 
tavoitteiden ja politiikkojen toteuttamista, 
mukaan lukien Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma, Euroopan 
elpymissuunnitelma, Euroopan 
datastrategia, digitaalistrategia, pk-
yritysstrategia ja teollisuusstrategia, ja 
Euroopan strategisen riippumattomuuden 
saavuttamista. Lisäksi se edistää 
vastaamista maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet noudattamalla 
Agenda 2030 -toimintaohjelman ja 
Pariisin sopimuksen periaatteita, ja 
kasvihuonekaasujen nollanettotalouden 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT edistää osaltaan tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman yleisten tavoitteiden ja 
erityistavoitteiden toteutumista.

2. Talousarviokaudella 2021–2027 
EIT edistää osaltaan Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman yleisten tavoitteiden ja 
erityistavoitteiden toteutumista.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. EIT:n erityistavoitteina on
a) lisätä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikutusta ja 
avoimuutta ja parantaa osaamiskolmion 
integrointia;
b) lisätä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avoimuutta 
ottamalla mukaan enemmän sidosryhmiä 
kaikkialla unionissa;
c) lisätä yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksia korkea-asteen 
koulutuksen alalla kaikkialla unionissa 
ohjaamalla ja seuraamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä niiden edistäessä 
integroitumista 
innovaatioekosysteemeihin ja korkea-
asteen oppilaitosten institutionaalista 
muutosta;
d) lisätä EIT:n ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen alueellista 
tavoittavuutta ja parantaa tulosten 
levittämistä ja hyödyntämistä, jotta 
voidaan puuttua innovointivalmiuksien 
alueellisiin eroihin kaikkialla unionissa ja 
yksittäisissä jäsenvaltioissa ja varmistaa 
tasapainoinen maantieteellinen 
kattavuus;
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e) panna täytäntöön kaksivuotinen 
kriisinhallintaohjelma, joka on riittävän 
joustava, jotta se voi osaltaan suojella 
nykyisiä innovaatioekosysteemejä ja 
auttaa EIT:n sidosryhmiä 
valmistautumaan talouden elpymiseen.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritellään EIT:n prioriteettialat ja 
strategia kyseiseksi seitsemän vuoden 
ajaksi tutkimusta ja innovointia tukeva 
puiteohjelma huomioiden, ja siihen 
sisältyy arvio sen sosioekonomisista 
vaikutuksista ja sen mahdollisuuksista 
saada innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa otetaan huomioon 19 artiklassa 
tarkoitetut EIT:n seurannan ja arvioinnin 
tulokset.

1. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritellään EIT:n strategia ja prioriteetit 
kyseiseksi seitsemän vuoden ajaksi, 
mukaan lukien covid-19-kriisin 
ratkaisemiseen ja elpymiseen tarkoitetut 
lyhyen aikavälin toimet ottaen huomioon 
Horisontti Eurooppa-puiteohjelma ja sen 
strateginen suunnittelu. Strategiseen 
innovaatio-ohjelmaan sisältyy myös arvio 
EIT:n odotettavista sosioekonomisista 
vaikutuksista ja sidosryhmäyhteistyöstä 
sekä EIT:n mahdollisuuksista tuottaa 
parhaita innovaatioekosysteemejä ja 
lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa otetaan huomioon 19 artiklassa 
tarkoitetut EIT:n seurannan ja arvioinnin 
tulokset.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Strategisen innovaatio-ohjelman on 
oltava tutkimusta ja innovointia tukevan 

2. Strategisen innovaatio-ohjelman on 
oltava Horisontti Eurooppa 
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unionin puiteohjelman tavoitteiden, 
strategisen monivuotisen suunnittelun sekä 
muun muassa raportointia, seurantaa ja 
arviointia koskevien ohjelman vaatimusten 
mukainen, ja sillä olisi edistettävä 
synergiaa muiden kyseeseen tulevien 
kulloiseenkin monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvien unionin 
ohjelmien kanssa, etenkin sellaisten, joilla 
tuetaan koulutusta ja alueellista kehitystä. 
Sillä on myös saatava aikaan 
asianmukainen synergia ja täydentävyys 
EIT:n toimien ja unionin muiden 
aloitteiden, politiikkojen ja välineiden 
välillä.

-puiteohjelman tavoitteiden, strategisen 
monivuotisen suunnittelun sekä muun 
muassa raportointia, seurantaa ja arviointia 
koskevien ohjelman vaatimusten 
mukainen, ja sillä on edistettävä synergiaa 
muiden kyseeseen tulevien kulloiseenkin 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien unionin ohjelmien kanssa. Sillä 
on myös saatava aikaan asianmukainen 
synergia ja täydentävyys EIT:n toimien ja 
unionin muiden aloitteiden, politiikkojen ja 
välineiden välillä, erityisesti Euroopan 
yliopistoaloitteen, EIC:n ja Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmassa tarkoitettujen 
missioiden ja eurooppalaisten 
kumppanuuksien välillä. Komissio tarjoaa 
EIT:lle kaiken tarvittavan tuen 
asianmukaisen synergian ja 
täydentävyyden luomiseksi muiden 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
toimien sekä muiden unionin aloitteiden 
ja ohjelmien kanssa samalla kun 
vältetään päällekkäisyyttä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
sisältyy arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä 
EIT:n tulevaa toimintaa sekä pitkän 
aikavälin kehitystä ja rahoitusta silmällä 
pitäen. Siinä on myös alustava 
rahoitussuunnitelma, joka kattaa kyseisen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajan.

3. Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
sisältyy arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä 
EIT:n tulevaa toimintaa sekä pitkän 
aikavälin kehitystä ja rahoitusta silmällä 
pitäen, mukaan lukien Euroopan 
elpymissuunnitelmaan liittyvät 
taloudelliset näkökohdat. Siinä on myös 
alustava rahoitussuunnitelma, joka kattaa 
kyseisen monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajan.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. EIT toimittaa oman esityksensä 
strategista innovaatio-ohjelmaa koskevan 
komission ehdotuksen pohjaksi.

4. EIT laatii luonnoksen strategisesta 
innovaatio-ohjelmasta ottaen huomioon 
olemassa olevien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen näkemykset ja 
panokset, toimittaa sen komissiolle ja 
julkistaa sen.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hallintoneuvosto, joka koostuu 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan 
alojen kokeneista korkean tason jäsenistä. 
Hallintoneuvosto vastaa EIT:n toiminnan 
ohjaamisesta, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnasta, 
nimeämisestä, valvonnasta ja arvioinnista 
sekä kaikista muista strategisista 
päätöksistä;

a) hallintoneuvosto, joka koostuu 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan 
alojen todistetusti erinomaista kokemusta 
omaavista korkean tason jäsenistä ja 
yhdestä EIC:n johtokunnan jäsenestä. 
Hallintoneuvosto vastaa EIT:n toiminnan 
ohjaamisesta, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnasta, 
nimeämisestä, rahoituksesta, valvonnasta 
ja arvioinnista, myös asianmukaisten 
korjaavien toimenpiteiden hyväksymisestä 
tapauksissa, joissa ilmenee 
alisuoriutumista, sekä kaikista muista 
strategisista päätöksistä; hallintoneuvoston 
valinnassa on otettava huomioon naisten 
ja miesten tasapainoista edustusta ja 
tasapainoista maantieteellistä jakaumaa 
koskevat perusteet;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) toimeenpanokomitea, joka koostuu 
hallintoneuvoston valituista jäsenistä ja 
puheenjohtajasta. Se avustaa 
hallintoneuvostoa sen tehtävien 
suorittamisessa ja valmistelee 
hallintoneuvoston kokoukset yhteistyössä 
johtajan kanssa;

b) toimeenpanokomitea, joka koostuu 
valituista jäsenistä, jotka edustavat 
osaamiskolmion kaikkia kolmea 
ulottuvuutta, ja hallintoneuvoston 
puheenjohtajasta. Se avustaa 
hallintoneuvostoa sen tehtävien 
suorittamisessa ja valmistelee 
hallintoneuvoston kokoukset yhteistyössä 
johtajan kanssa;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) johtaja, jonka hallintoneuvosto 
nimittää ja joka toimii EIT:n laillisena 
edustajana, joka vastaa sen toiminnasta ja 
päivittäisestä johtamisesta. Johtaja vastaa 
toiminnastaan hallintoneuvostolle ja 
raportoi sille säännöllisesti EIT:n 
kehityksestä sekä kaikesta omalle 
vastuualueelleen kuuluvasta toiminnasta;

c) johtaja, jonka hallintoneuvosto 
nimittää ja joka toimii EIT:n laillisena 
edustajana sekä vastaa hallintoneuvoston 
päätösten täytäntöönpanosta, EIT:n 
toiminnasta ja päivittäisestä johtamisesta. 
Johtaja vastaa toiminnastaan 
hallintoneuvostolle ja raportoi sille 
säännöllisesti EIT:n kehityksestä sekä 
kaikesta omalle vastuualueelleen 
kuuluvasta toiminnasta, EIT:n 
talousarvion toteuttaminen mukaan 
lukien. Johtaja raportoi Euroopan 
parlamentille säännöllisesti vähintään 
kunkin seuranta- ja arviointiprosessin 
jälkeen;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. EIT:n elimiä koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset on esitetty 
EIT:n perussäännössä, joka on tämän 
asetuksen liitteenä.

2. EIT:n elimiä ja hallintoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännökset on esitetty 
EIT:n perussäännössä, joka on tämän 
asetuksen liitteenä.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Saavuttaakseen tavoitteensa EIT erityisesti Saavuttaakseen 3 artiklassa asetetut 
tavoitteet EIT erityisesti

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrittelee keskeiset prioriteettinsa 
ja toimensa strategisen innovaatio-
ohjelman mukaisesti;

a) määrittelee toimensa strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa asetettujen 
keskeisten prioriteettien mukaisesti;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) esittää kaksivuotisen 
kriisinhallintaohjelman yhteistyössä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa;
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tekee toimintaansa tunnetuksi 
mahdollisten kumppaniorganisaatioiden 
parissa ja rohkaisee niitä osallistumaan 
toimintaansa;

b) varmistaa avoimuuden ja tekee 
toimintaansa tunnetuksi mahdollisten 
kumppaniorganisaatioiden parissa, etenkin 
pk-yritysten ja nousevien 
huippuosaamiskeskusten parissa maissa 
ja alueilla, jotka voivat saada tukea 
alueellisen innovaation ohjelman 
toimista, ja rohkaisee niitä osallistumaan 
toimintaansa;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) valitsee ja nimeää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä prioriteettialoilla 9 
artiklan mukaisesti sekä määrittelee 
puitekumppanuus- ja avustussopimuksilla 
niiden oikeudet ja velvollisuudet; tarjoaa 
niille asianmukaista tukea, soveltaa 
asianmukaisia 
laadunvalvontatoimenpiteitä ja seuraa 
jatkuvasti niiden toimia ja arvioi niitä 
määräajoin;

c) valitsee ja nimeää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä prioriteettialoilla 9 
artiklan mukaisesti sekä määrittelee 
puitekumppanuus- ja avustussopimuksilla 
niiden oikeudet ja velvollisuudet; tarjoaa 
niille asianmukaiset strategiset 
suuntaviivat sekä tukea, soveltaa 
asianmukaista laadunvalvontaa, tiivistä 
seurantaa sekä määrättyjä ehtoja ja 
toteuttaa asianmukaisia ja korjaavia 
toimenpiteitä tapauksissa, joissa ilmenee 
alisuoriutumista 11 artiklan mukaisesti 
tehtyjen arviointien tuloksen perusteella, 
ja seuraa jatkuvasti niiden toimia ja arvioi 
määräajoin niitä ja niiden edistymistä 
taloudellisen kestävyyden 
saavuttamisessa;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ohjaa alueellisen innovaation 
ohjelman täytäntöönpanoa tarjoamalla 
keinoja innovaatiokeskittymien 
perustamiseksi EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelman jäsenvaltioihin;

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) edistää sellaisten parhaiden 
toimintatapojen levittämistä, myös 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesken, 
joilla voidaan integroida osaamiskolmio 
yhteisen innovointikulttuurin sekä 
tietämyksen siirron kulttuurin 
kehittämiseksi, ja rohkaista osallistumista 
sidosryhmäyhteistyöhön, myös alueellisen 
innovaation ohjelman kautta;

f) edistää sellaisten parhaiden 
toimintatapojen levittämistä, myös 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesken ja 
kaikkialla unionissa, joilla voidaan 
integroida osaamiskolmio yhteisen 
innovointikulttuurin sekä tietämyksen 
siirron kulttuurin kehittämiseksi, ja 
rohkaista osallistumista 
sidosryhmäyhteistyöhön ja avoimuutta 
uusia jäseniä kohtaan, myös alueellisen 
innovaation ohjelman kautta;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) perustaa osaksi Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman kansallisia 
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yhteyspisteitä maakohtaisten 
yhteyshenkilöiden verkoston, joka 
kannustaa tietojen, neuvojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon EIT:n tehtävän 
mukaisesti;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) edistää EIT-yhteisön tuottamien 
tulosten ja mahdollisuuksien laajaa 
levittämistä ja hyödyntämistä ja niitä 
koskevaa viestintää, myös EIT:n 
maakohtaisten yhteyspisteiden verkoston 
kautta, jotta voidaan lisätä EIT:n 
tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä tietämystä 
siitä kaikkialla unionissa sekä kannustaa 
osallistumaan EIT-yhteisön toimiin;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) tukea osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä tehokkaan 
taloudellista kestävyyttä koskevan 
strategian kehittämisessä varojen 
saamiseksi käyttöön muista julkisista ja 
yksityisistä lähteistä;
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) edistää monitieteistä näkökulmaa 
innovointiin, mukaan lukien 
teknologisten, sosiaalisten ja ei-
teknologisten ratkaisujen, organisaatioon 
liittyvien toimintatapojen ja uusien 
liiketoimintamallien integrointia siihen;

h) edistää monitieteistä näkökulmaa 
innovointiin kaikilla aloilla, etenkin 
integroimalla niihin teknologisia, 
sosiaalisia ja ei-teknologisia ratkaisuja, 
sisäänrakennettua kestävyyttä ja 
ilmastoneutraaliutta, organisaatioon 
liittyviä toimintatapoja, yrittäjähenkeä ja 
uusia liiketoimintamalleja;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) varmistaa tarvittaessa EIT:n ja 
unionin muiden ohjelmien välisen 
keskinäisen täydentävyyden ja synergian;

i) varmistaa tarvittaessa EIT:n ja 
unionin muiden ohjelmien välisen 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa 
tarkoitetun keskinäisen täydentävyyden ja 
synergian;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i a) kehittää ja antaa ohjeita 
innovatiivisista teollis- ja 
tekijänoikeuksien malleista, jotka 
edistävät tietämyksen siirtoa ja 
levittämistä, sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteydessä että 
laajemmin kaikkialla unionissa;

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) tarjoaa tarvittavaa tukea ja 
synergioita osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i c) varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta on riittävän 
joustavaa, jotta ne pystyvät sopeuttamaan 
toimintonsa covid-19-kriisistä johtuviin 
lisääntyviin vaatimuksiin, ja auttaa 
Euroopan elpymissuunnitelman 
toteuttamisessa;

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – j alakohta
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Komission teksti Tarkistus

j) järjestää säännöllisesti 
sidosryhmäfoorumin kokouksia, joiden 
tarkoituksena on tiedottaa EIT:n 
toiminnasta, kokemuksista ja parhaista 
toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta 
unionin innovaatio-, tutkimus- ja 
koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden kannalta 
ja tarjota sidosryhmille tilaisuus esittää 
näkökantansa;

j) järjestää säännöllisesti, vähintään 
vuosittain, sidosryhmäfoorumin 
kokouksia, jotta voidaan keskustella ja 
jakaa tietoa EIT:n toiminnasta ja 
panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- 
ja koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden 
kannalta sekä vaihtaa kokemuksia ja 
parhaita toimintatapoja ja tarjota 
sidosryhmille tilaisuus esittää 
näkökantansa;

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) järjestää vähintään kahdesti 
vuodessa jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmän kokouksia, jotka ovat erillisiä 
sidosryhmäfoorumin kokouksista, 
varmistaakseen sianmukaisen 
ajatustenvaihdon ja tiedonkulun EIT:n 
kanssa ja saadakseen tietoa EIT:n sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
saavutuksista, antaakseen niille neuvoja ja 
jakaakseen kokemuksia niiden kanssa. 
Jäsenvaltioiden edustajien ryhmä 
varmistaa myös asianmukaisen synergian 
ja täydentävyyden EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toiminnan sekä 
kansallisten ohjelmien ja aloitteiden 
välillä, mukaan lukien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnan 
mahdollinen kansallinen yhteisrahoitus;

k) järjestää jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmän kokouksia, jotka ovat erillisiä 
j alakohdassa tarkoitetuista 
sidosryhmäfoorumin kokouksista, 
varmistaakseen sianmukaisen 
ajatustenvaihdon ja tiedonkulun EIT:n 
kanssa ja saadakseen tietoa EIT:n sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
saavutuksista, antaakseen niille neuvoja ja 
jakaakseen kokemuksia niiden kanssa.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) helpottaa sellaisten EIT-yhteisön 
yhteisten palvelukokonaisuuksien 
perustamista, joilla pyritään hoitamaan 
yhdessä kaikille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille yhteisiä tehtäviä;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k b) kannustaa ajan mittaan erilaisten 
EIT:n innovaatiokeskusten 
verkostoitumista kaikissa jäsenvaltioissa, 
jotta voidaan helpottaa EIT-yhteisön ja 
paikallisten innovaatioekosysteemien 
välistä yhteistyötä;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) suunnittelee ja koordinoi osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen käynnistämiä 
tukitoimia korkeakoulujen yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämiseksi ja 
niiden integroimiseksi 
innovaatioekosysteemeihin.

l) suunnittelee ja koordinoi osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen käynnistämiä 
tukitoimia korkea-asteen oppilaitosten, 
ammatillisten oppilaitosten, pk-yritysten 
ja startup-yritysten yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämiseksi ja 
niiden integroimiseksi 
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innovaatioekosysteemeihin kaikkialla 
unionissa osaamiskolmioon perustuvan 
toimintatavan mukaisesti ja seuraa 
tukitoimien täytäntöönpanoa;

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) suunnittelee ja käynnistää 
yhteistyössä komission kanssa ja osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen palautteeseen 
perustuen korkeakoulutusaloitteen, jolla 
tuetaan korkea-asteen koulutuksen 
innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksien 
kehittämistä ja joka toteutetaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen toimesta ja 
kautta;

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l b) laajentaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin osallistuvien 
korkea-asteen oppilaitosten myöntämien 
sellaisten tutkintojen soveltamisalaa, jotka 
luokitellaan EIT-tutkinnoiksi ja joita 
voidaan myöntää sertifioiduissa ja 
hyväksytyissä oppilaitoksissa, ja lujittaa 
niiden tunnustamista ja näkyvyyttä EIT-
yhteisön ulkopuolella ja laajentaa ne 
koskemaan elinikäistä oppimista, 
mentorointia, ammatillista koulutusta 
sekä koulutus- ja 
uudelleenkoulutusohjelmia ja varmistaa 
samalla sukupuolten tasapainoisen 
edustuksen;
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Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – l c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l c) tehostaa EIT:n rahoittamien 
toimien näkyvyyttä ja tunnustamista 
laajemman yleisön keskuudessa ja 
laajentaa EIT-laatumerkkiä EIT:n 
koulutusohjelmien näkyvyyden ja 
tunnustamisen parantamiseksi erilaisten 
korkea-asteen oppilaitosten, muiden 
oppilaitosten, tutkimuskeskusten ja 
yritysten välisiin kumppanuuksiin 
perustuvissa koulutusohjelmissa ja 
parantaa samalla sen yleistä laatua 
tarjoamalla oppimisohjelmia ja 
tarkoituksenmukaista yrittäjyyttä sekä 
kansainvälistä, organisaatioiden välistä ja 
sektorien välistä liikkuvuutta.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tukee EIT:tä ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä muiden unionin 
ohjelmien kanssa aikaansaatavien 
synergioiden määrittämisessä.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan k alakohdassa 
tarkoitetussa jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmässä on yksi edustaja kustakin 
jäsenvaltiosta ja yksi edustaja kustakin 
assosioituneesta maasta.

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Se antaa EIT:n hallintoneuvostolle ja 
johtajalle neuvoja strategisesti tärkeissä 
kysymyksissä. Se varmistaa myös 
asianmukaisen synergian ja 
täydentävyyden EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toiminnan sekä 
kansallisten ohjelmien ja aloitteiden 
välillä, mukaan lukien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnan 
mahdollinen kansallinen yhteisrahoitus.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) innovaatiotoiminta ja -investoinnit, 
mukaan lukien innovatiivisten yritysten 
perustamiselle ja kehittämiselle annettava 
tuki, joissa Euroopan tason toiminta tuo 
lisäarvoa ja joissa otetaan kaikilta osin 
huomioon korkea-asteen koulutuksen ja 
tutkimuksen näkökohdat kriittisen massan 
saavuttamiseksi, jolloin edistetään tulosten 
levittämistä ja hyödyntämistä;

a) innovaatiotoiminta ja -investoinnit, 
mukaan lukien innovatiivisten yritysten ja 
startup-yritysten perustamisen ja 
kehittämisen edistäminen ja tukeminen, 
joissa unionin tason toiminta tuo lisäarvoa 
ja joissa otetaan kaikilta osin huomioon 
korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen 
näkökohdat kriittisen massan 
saavuttamiseksi, jolloin edistetään tulosten 
levittämistä ja hyödyntämistä;
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Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) innovointiin perustuvat kokeilut, 
demonstronnit ja prototyyppien 
kehittäminen aloilla, joilla on keskeinen 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys 
ja joilla hyödynnetään sekä unionin että 
kansallisen tason tutkimuksen tuloksia 
unionin kansainvälisen kilpailukyvyn 
lujittamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi 
eurooppalaisen yhteiskunnan kohtaamiin 
merkittäviin haasteisiin;

b) innovointiin perustuvat 
tutkimukset, kokeilut, prototyyppien 
kehittäminen ja demonstroinnit aloilla, 
joilla on keskeinen taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen merkitys ja joilla 
hyödynnetään sekä unionin että kansallisen 
tason tutkimuksen tuloksia unionin 
kansainvälisen kilpailukyvyn lujittamiseksi 
ja ratkaisujen löytämiseksi eurooppalaisen 
yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin 
haasteisiin, myös terveydellisiin ja 
digitaalisiin haasteisiin;

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) etenkin maisterin- ja 
tohtorintutkintotason koulutustoiminta sekä 
ammatillinen täydennyskoulutus aloilla, 
joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan 
tuleviin sosioekonomisiin tarpeisiin ja 
jotka laajentavat unionin osaamispohjaa, 
edistävät innovaatioon liittyvien taitojen 
kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen 
parantamista sekä tutkijoiden ja 
opiskelijoiden liikkuvuutta ja edistävät 
tietämyksen jakamista, mentorointia ja 
verkottumista EIT:n puitteissa 
suoritettujen tutkintojen ja saadun 
koulutuksen suorittaneiden keskuudessa;

c) etenkin maisterin- ja 
tohtorintutkintotason koulutustoiminta sekä 
ammatillinen täydennyskoulutus aloilla, 
joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan 
tuleviin sosioekonomisiin ja 
sosioekologisiin tarpeisiin ja jotka 
laajentavat unionin osaamispohjaa, 
edistävät innovaatioon liittyvien taitojen 
kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen 
parantamista sekä tutkijoiden ja 
opiskelijoiden liikkuvuutta ja edistävät 
tietämyksen jakamista, mentorointia ja 
verkottumista EIT-koulutustoimiin 
osallistuneiden keskuudessa;
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimet, joilla tuetaan korkea-
asteen oppilaitoksia, jotta ne voivat 
paremmin sisällyttää innovoinnin 
arvoketjuihin ja ekosysteemeihin ja tuoda 
ne yhteen osaamiskolmion muiden 
keskeisten innovaatiotoimijoiden kanssa 
ja siten parantaa strategisten 
valmiuksiensa kehittämistä;

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sidosryhmäyhteistyö ja 
innovointiin liittyvien parhaiden 
toimintatapojen levittäminen, joissa 
keskitytään ennen kaikkea korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen sekä 
yritysmaailman yhteistyön kehittämiseen, 
palvelu- ja rahoitusalat mukaan luettuina;

d) sidosryhmäyhteistyö ja sellaisten 
innovointialan parhaiden toimintatapojen 
levittäminen, joissa keskitytään korkea-
asteen koulutuksen, tutkimuksen sekä 
julkisten ja kolmannen sektorin 
organisaatioiden ja yritysmaailman 
välisen yhteistyön ja poikkitieteellisten 
oppimismekanismien kehittämiseen, 
palvelu- ja rahoitusalat mukaan luettuina;

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) alueellisen innovaation ohjelmaan 
liittyvät toimet, jotka on sisällytetty 
täysimääräisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen monivuotiseen 
strategiaan innovointivalmiuksien 
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vahvistamiseksi ja kestävien 
innovaatioekosysteemien kehittämiseksi 
kaikkialla unionissa, jotta voidaan 
vähentää innovaatiotulosten eroja ja 
innovaatiokuilua kaikkialla unionissa ja 
varmistaa maantieteellisesti 
tasapainoisempi osallistuminen EIT-
yhteisöön koko unionissa;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminnan ja, tapauksen mukaan, 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien välisiin synergiavaikutuksiin ja 
täydentävyyteen pyrkiminen.

e) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminnan ja, tapauksen mukaan, 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien, erityisesti EIC:n, muiden 
eurooppalaisten kumppanuuksien ja 
missioiden sekä yliopistojen, korkea-
asteen oppilaitosten ja tutkimuskeskusten 
välisiin synergiavaikutuksiin ja 
täydentävyyteen pyrkiminen;

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) varojen käyttöön ottaminen 
julkisista ja yksityisistä lähteistä sekä 
niiden oman toiminnan tuottamista 
tuloista 17 artiklan mukaisesti tavoitteena 
lisätä näiden osuutta niiden 
talousarviosta;
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Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
olevien patenttien ja keksintöjen välistä 
suhdetta kartoittavan tietokannan 
perustaminen ja niiden oikeuksien 
haltijoiden määrittäminen.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
on laajat yleiset valtuudet itse määritellä 
sisäinen organisaationsa ja kokoonpanonsa 
sekä täsmällinen toimintasuunnitelmansa ja 
työmenetelmänsä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisten 
puitekumppanuus- ja avustussopimusten 
soveltamista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on erityisesti

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
on laajat yleiset valtuudet itse määritellä 
sisäinen organisaationsa ja kokoonpanonsa 
sekä täsmällinen toimintasuunnitelmansa ja 
työmenetelmänsä, edellyttäen, että 
toimintasuunnitelma ja työmenetelmät 
edistävät EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tavoitteiden 
saavuttamista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisten 
puitekumppanuussopimusten ja 
monivuotisten avustussopimusten 
soveltamista. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on erityisesti

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotava sisäiset hallintojärjestelyt, 
joissa otetaan huomioon korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation 
osaamiskolmio;

a) luotava sisäiset läpinäkyvät 
hallintojärjestelyt, joissa otetaan huomioon 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
innovaation osaamiskolmio; 

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava avoimuutensa uusille 
jäsenille aina kun nämä tuovat lisäarvoa 
kumppanuuteen;

b) varmistettava, että ne ovat avoimia 
mahdollisimman monille uusille jäsenille 
aina kun nämä tuovat lisäarvoa 
kumppanuuteen kaikkialla unionissa, 
myös käyttämällä selkeitä ja läpinäkyviä 
liittymistä ja eroamista koskevia 
kriteereitä ja avoimia ehdotuspyyntöjä;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimittava avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla sisäisten sääntöjensä 
mukaisesti;

c) vahvistettava sisäiset säännöt, 
jotka varmistavat, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla näihin sisäisiin 
sääntöihin sisällytettävien hyvien 
hallintokäytäntöjen mukaisesti;
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Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) laadittava monivuotisen 
liiketoimintasuunnitelmansa osana 
strateginen kaksivuotissuunnitelma, jossa 
luetellaan yksityiskohtaisesti sellaiset 
aloitteet, joilla pyritään lieventämään 
covid-19-kriisin vaikutuksia, kiinnittäen 
erityistä huomiota toimiin, joiden 
tarkoituksena on parantaa mikroyritysten, 
pk-yritysten sekä startup-yritysten mutta 
samalla myös opiskelijoiden, tutkijoiden 
ja työntekijöiden selviytymiskykyä;

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) synergiassa muiden unionin 
innovointilinjojen ja muiden unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten kanssa, ja 
jotta voidaan vastata Euroopan 
elpymissuunnitelmaan, julkaistava varta 
vasten ehdotuspyyntöjä, edistettävä 
aloitteita hyödyntäen niiden 
kumppanuuksia, ekosysteemejä ja 
yhteisöjä, kehitettävä yksittäisiä ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisiä 
hankkeita yritysten uudelleenjärjestelyjen 
tukemiseksi ja yksilöitävä mikroyrityksiä, 
pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä sekä 
muita sidosryhmiä, jotka tarvitsevat tukea 
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ja esimerkiksi helpompaa rahoituksen 
saantia;

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) ehdotettava aloitteita, joilla 
pyritään tukemaan niiden ekosysteemiä 
osaamiskolmion pohjalta, noudattaen 
samalla kuitenkin sellaista joustavuutta, 
jonka turvin pystytään laatimaan 
toimenpiteitä, jotka vastaavat 
tarkoitustaan niiden kumppanien ja 
edunsaajien kannalta ja niiden nykyisten 
yhteisöjen ulkopuolellakin;

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laadittava ja toteutettava strategioita 
taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi.

e) laadittava ja toteutettava strategioita 
taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi;

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kehitettävä sidosryhmäyhteistyötä 
erityisesti muita huonommin suoriutuvien 
unionin alueiden nousevien laitosten ja 
huippuosaamiskeskusten kanssa.

Tarkistus 102
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EIT:n ja kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön välinen suhde perustuu 
puitekumppanuus- ja avustussopimuksiin.

3. EIT:n ja kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön välinen suhde perustuu 
puitekumppanuussopimuksiin ja 
monivuotisiin avustussopimuksiin sekä 
tarkoin määriteltyyn pitkän aikavälin 
yhteistyöstrategiaan.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankkeita ja kumppaneita 
valitessaan ja silloin, kun se on 
ehdottoman välttämätöntä 
samanlaatuisten ehdotusten erottamiseksi 
toisistaan, huippuosaamista koskevaan 
kriteeriin perustuvan arvioinnin jälkeen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön on 
asetettava etusijalle sellaiset ehdotukset, 
jotka täyttävät yhden tai useamman 
seuraavista perusteista:
a) mukana on enemmän maita tai 
alueita, jotka osallistuvat alueellisen 
innovaation ohjelmaan;
b) mukana on enemmän alueita ja 
maita, jotka eivät vielä osallistu osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön;
c) mukana on alueita ja maita, jotka 
sitoutuvat osallistumaan ERI-rahastojen 
rahoitukseen;
d) mukana on enemmän pk-yrityksiä;
e) sukupuolten tasapainoinen 
edustus on varmistettu.
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Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sovelletaan tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman sääntöjä, 
jotka koskevat osallistumista ja tulosten 
levittämistä. Näistä säännöistä poiketen

Sovelletaan Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman sääntöjä, jotka koskevat 
osallistumista ja tulosten levittämistä. 
Näistä säännöistä poiketen

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
lisäarvotoimiin saatetaan soveltaa 
erityissääntöjä, jotka koskevat 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, 
hyödyntämistä ja levittämistä.

b) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
lisäarvotoimiin saatetaan soveltaa 
erityissääntöjä, jotka koskevat 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, 
hyödyntämistä ja levittämistä soveltuvin 
osin.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIT valitsee ja nimeää 
kumppanuuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi kilpailuun perustuvaa 
avointa menettelyä noudattaen. Tällöin 
sovelletaan eurooppalaisten 
kumppanuuksien valintaan sovellettavia 
tutkimusta ja innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman perusteita. EIT:n 
hallintoneuvosto voi täsmentää perusteita 
hyväksymällä ja julkaisemalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnalle perusteet, 
joissa periaatteina ovat huippuosaaminen ja 
merkityksellisyys innovoinnin kannalta.

1. EIT valitsee ja nimeää 
kumppanuuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi kilpailuun perustuvaa 
avointa menettelyä noudattaen. Tällöin 
sovelletaan Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman sekä eurooppalaisten 
kumppanuuksien valintaan sovellettavia 
ehtoja ja perusteita. EIT:n 
hallintoneuvoston on täsmennettävä 
perusteita hyväksymällä ja julkaisemalla 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnalle 
perusteet, joissa periaatteina ovat 
huippuosaaminen, tasapainoinen 
maantieteellinen kattavuus ja 
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merkityksellisyys innovoinnin kannalta 
vastattaessa yhteiskunnallisiin haasteisiin 
ja unionin toimintapolitiikan 
painopisteisiin.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. EIT aloittaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnan ja 
nimeämisen strategisessa innovaatio-
ohjelmassa määritettyjen prioriteettialojen 
ja määräaikojen mukaisesti ja ottaen 
huomioon Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman strategisessa 
suunnittelussa määritellyt prioriteetit. 

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamisen vähimmäisehtona on, että 
siihen osallistuu vähintään kolme 
riippumatonta kumppaniorganisaatiota 
vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta.

3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamisen vähimmäisehtoina on, että 
siihen osallistuu vähintään kolme 
riippumatonta kumppaniorganisaatiota, 
joiden joukossa on vähintään yksi korkea-
asteen oppilaitos, yksi tutkimuslaitos ja 
yksi yksityinen yritys, vähintään kolmesta 
eri jäsenvaltiosta. 

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 3 kohdassa säädetyn ehdon 
lisäksi vähintään kahden kolmasosan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostavista kumppaniorganisaatioista 
on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. 
Kuhunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöön on kuuluttava 
ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos, yksi 
tutkimusorganisaatio ja yksi yksityinen 
yritys.

4. Edellä 3 kohdassa säädetyn ehdon 
lisäksi vähintään kahden kolmasosan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostavista kumppaniorganisaatioista 
on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. 
Valinta- ja nimeämismenettelyssä on 
otettava huomioon tasapainoinen 
maantieteellinen kattavuus, mukaan 
lukien alueellisen innovaation ohjelman 
osallistuminen ja uusien kumppanien 
osallistuminen.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. EIT hyväksyy ja julkaisee osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn 
aloittamista. Niistä tiedotetaan viipymättä 6 
artiklan k alakohdassa tarkoitetulle 
jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle.

5. EIT hyväksyy ja julkaisee osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn 
aloittamista. Niistä tiedotetaan viipymättä 6 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle 
jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle, EIT:n 
maakohtaisten yhteyshenkilöiden 
verkostolle ja Euroopan parlamentille.
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Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT huolehtii muun ohessa tutkimusta ja 
innovointia tukevassa unionin 
puiteohjelmassa ja strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa vahvistettujen 
indikaattoreiden perusteella ja tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa siitä, että 
kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan 
jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin 
ulkoinen arviointi. Tällaisen seurannan ja 
arvioinnin tulokset annetaan tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja ne 
julkistetaan.

EIT huolehtii muun ohessa Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmassa ja 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
vahvistettujen indikaattoreiden perusteella 
ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
siitä, että kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön tuotoksia, tuloksia ja 
vaikutuksia sekä taloudellisen kestävyyden 
saavuttamiseksi toteutettuja toimia 
seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään 
määräajoin ulkoinen arviointi. Tällaisen 
seurannan ja arvioinnin tulokset annetaan 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja ne julkistetaan.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei ennen ensimmäisen 
seitsemän vuoden ajanjakson päättymistä 
tehdyn kattavan väliarvioinnin tuloksesta 
muuta johdu, hallintoneuvosto voi päättää 
jatkaa osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa tehdyn kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen voimassaoloaikaa alun 
perin sovittua pidemmälle toiseksi 
enintään seitsemän vuoden pituiseksi 
ajanjaksoksi tai lopettaa EIT:n 
rahoitusosuuden ja olla jatkamatta 
puitekumppanuussopimusta. 

2. Edellyttäen, että riippumattomien 
ulkoisten asiantuntijoiden ennen 
ensimmäisen seitsemän vuoden ajanjakson 
neljännen vuoden loppuun mennessä 
suorittaman kattavan väliarvioinnin tulos 
on myönteinen, hallintoneuvosto voi 
päättää jatkaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa tehdyn 
kumppanuutta koskevan puitesopimuksen 
voimassaoloaikaa alun perin sovitun 
ajanjakson päättymiseen asti tai lopettaa 
EIT:n rahoitusosuuden. Hallintoneuvoston 
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Hallintoneuvoston on otettava huomioon 
etenkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
saavuttama rahoituksen kestävyyden taso, 
sen kyky varmistaa avoimuutensa uusille 
jäsenille sekä 20 artiklassa tarkoitetun 
unionin rahoitusosuuden rajat ja 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n tavoitteiden 
kannalta.

on otettava huomioon etenkin 
tarkoituksenmukaisuus unionin 
kohtaamien maailmanlaajuisten ja 
yhteiskunnallisten haasteiden kannalta, 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia 
koskevat Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman perusteet, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön itse asettamien 
tavoitteiden saavuttaminen, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön yhteensovittamistoimet 
muiden asiaankuuluvien tutkimus- ja 
innovointialoitteiden kanssa, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön saavuttama 
taloudellisen kestävyyden taso, sen kyky 
varmistaa avoimuutensa uusille jäsenille, 
sen hallinnon läpinäkyvyys, sen kyky 
kehittää kestäviä innovaatioekosysteemejä 
ja sen maantieteellinen kattavuus ja 
naisten ja miesten tasapainoinen edustus 
sekä 20 artiklassa tarkoitetun unionin 
rahoitusosuuden rajat ja 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n tavoitteiden 
kannalta.

Hallintoneuvosto toimittaa väliarvioinnit 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
julkistaa ne.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ensimmäisen seitsemän vuoden 
ajanjakson päätyttyä hallintoneuvosto voi 
päättää jatkaa kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen voimassaoloaikaa 
toisella seitsemän vuoden ajanjaksolla. 
Päätöksen on perustuttava 2 kohdassa 
esitettyihin perusteisiin ja osaamis- ja 
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innovaatioyhteisön toiminnan 
loppuarviointiin, joka on suoritettava 
ennen ensimmäisen seitsemän vuoden 
ajanjakson päättymistä.
EIT:n on kuultava Euroopan 
parlamenttia ennen ensimmäisen 
seitsemän vuoden ajanjakson jatkamista.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos seitsemäksi vuodeksi tehdyn 
sopimuksen voimassaoloa jatketaan, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöstä tehdään 
uusi väliarviointi toisen seitsemän vuoden 
ajanjakson neljännen vuoden loppuun 
mennessä samoin perustein ja samaa 
menetelmää käyttäen.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön 
arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat 
riittämättömät tai eurooppalainen lisäarvo 
puuttuu, hallintoneuvoston on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, joihin 

3. Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön 
arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat 
riittämättömät tai eurooppalainen lisäarvo 
puuttuu, hallintoneuvoston on toteutettava 
asianmukaiset korjaavat toimenpiteet, 
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kuuluvat EIT:n rahoitusosuuden 
vähentäminen, muuttaminen tai 
peruuttaminen taikka 
puitekumppanuussopimuksen purkaminen.

joihin kuuluvat EIT:n rahoitusosuuden 
vähentäminen, muuttaminen tai 
peruuttaminen taikka 
puitekumppanuussopimuksen purkaminen.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei ennen 
puitekumppanuussopimuksen 
neljännentoista vuoden päättymistä tehdyn 
loppuarvioinnin tuloksesta muuta johdu, 
EIT voi tehdä osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa 
yhteistyöpöytäkirjan.

4. Jollei ennen 
puitekumppanuussopimuksen 
neljännentoista vuoden päättymistä tehdyn 
loppuarvioinnin tuloksesta muuta johdu, 
hallintoneuvosto voi riippumattomien 
asiantuntijoiden suorittaman 
perusteellisen arvioinnin jälkeen tiukkoja 
ehtoja noudattaen päättää jatkaa osaamis- 
ja innovaatioyhteisön kanssa tehtyä 
puitekumppanuussopimusta. 
Puitekumppanuussopimusta jatketaan 
seuraavin edellytyksin:
a) ulkopuoliset asiantuntijat ja 
hallintoneuvosto suorittavat osaamis- ja 
innovaatioyhteisön perusteellisen 
arvioinnin, jossa otetaan huomioon 2 
kohdassa esitetyt arviointiperusteet ja 
jonka tulos on myönteinen;
b) osaamis- ja innovaatioyhteisö 
laatii yksityiskohtaisen suunnitelman, 
jossa esitetään syyt, joiden vuoksi 
puitekumppanuussopimusta olisi 
jatkettava;
c) se on kestoltaan, talousarvioltaan 
ja soveltamisalaltaan rajoitettu kattamaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön korkea-
asteen koulutustoiminnan ja 
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horisontaaliset toimet, jotka eivät vielä ole 
taloudellisesti kestäviä mutta jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä sen tehtävien, toimien 
ja valmiuksien kannalta 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastattaessa.
Nämä toimet on kuvattava 
yksityiskohtaisesti. Hallintoneuvosto 
toimittaa kyseisen kuvauksen 
arvioitavaksi.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistuvat korkea-asteen 
oppilaitokset myöntävät 7 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettuun korkea-
asteen koulutustoimintaansa liittyviä 
tutkintoja kansallisten sääntöjen ja 
hyväksymismenettelyjen mukaisesti. EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
puitekumppanuus- ja avustussopimuksissa 
on määrättävä, että nämä tutkinnot voidaan 
luokitella myös EIT:n tutkinnoiksi.

1. Osallistuvat korkea-asteen 
oppilaitokset ja sertifioidut oppilaitokset 
myöntävät 7 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun korkea-asteen 
koulutustoimintaansa liittyviä tutkintoja 
kansallisten sääntöjen ja 
hyväksymismenettelyjen mukaisesti. EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
puitekumppanuus- ja avustussopimuksissa 
on määrättävä, että nämä tutkinnot on 
luokiteltava myös EIT:n tutkinnoiksi.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EIT rohkaisee osallistuvia korkea-
asteen oppilaitoksia:

2. EIT rohkaisee osallistuvia korkea-
asteen oppilaitoksia ja sertifioituja 
oppilaitoksia:
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Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistämään ja tekemään 
tunnetuksi EIT-laatumerkkiä niiden 
koulutuksessa ja tutkinnoissa;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) integroitumaan paremmin 
innovaatioketjuihin kehittämällä 
eriytettyjä strategioita, joiden tavoitteena 
on tehdä tehokasta yhteistyötä 
innovaatioekosysteemien ja yritysten 
kanssa ja edistää yrittäjähenkisyyttä;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b c) luomaan ohjelmia, joissa 
keskitytään elinikäiseen oppimiseen ja 
sertifiointiin;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
sukupuolten tasapainoiseen edustukseen 
ja sukupuolisensitiivisiin 
lähestymistapoihin erityisesti aloilla, joilla 
naiset ovat edelleen aliedustettuina, kuten 
tieto- ja viestintätekniikka, luonnontieteet, 
teknologia, insinööritieteet ja 
matematiikka.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt huolehtivat siitä, että 
niiden toimintaa harjoitetaan erittäin 
avoimesti. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on erityisesti luotava 
helppopääsyinen, maksuton verkkosivusto, 
josta saa tietoa niiden toiminnasta.

1. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt huolehtivat siitä, että 
niiden toimintaa harjoitetaan erittäin 
avoimesti. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on erityisesti luotava 
helppopääsyinen, maksuton verkkosivusto, 
josta saa tietoa niiden toiminnasta ja niiden 
tarjoamista mahdollisuuksista, erityisesti 
avoimista ehdotuspyynnöistä.
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Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on asetettava 
saataville yksityiskohtaiset tiedot kaikista 
ehdotuspyynnöistään. Nämä tiedot on 
asetettava saataville oikea-aikaisesti, haut 
mahdollistavalla ja jäljitettävissä olevalla 
tavalla unionin rahoittamien tutkimus- ja 
innovointihankkeiden asiaankuuluviin 
yhteisiin verkkotietokantoihin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman perustamisesta 
annetun asetuksen [xxx] mukaisesti.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Yksityiskohtaiset tiedot 11 ja 18 
artiklassa tarkoitetuista seuranta- ja 
arviointiprosesseista.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kumppaniorganisaatioiden osuudet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoituksesta määritetään tämän artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen 

6. Kumppaniorganisaatioiden ja 
muiden kolmansien maiden julkisten 
lähteiden sekä yksityisten 
rahoituslähteiden osuudet osaamis- ja 
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yhteisrahoitusosuuksien mukaisesti, ja 
niissä otetaan huomioon osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoituksen 
kestävyyttä koskeva strategia.

innovaatioyhteisöjen rahoituksesta 
määritetään tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisrahoitusosuuksien 
mukaisesti, ja niissä otetaan huomioon 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
taloudellista kestävyyttä koskeva strategia.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. EIT perustaa kilpailuun perustuvan 
kohdentamismekanismin, jonka perusteella 
asianmukainen osuus sen 
rahoitusosuudesta myönnetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille. Järjestelmässä 
arvioidaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelmia ja jatkuvalla 
seurannalla mitattuja tuloksia, etenkin 
niiden edistymistä taloudellisen 
kestävyyden saavuttamisessa.

7. EIT perustaa kilpailuun ja 
suorituksiin perustuvan 
kohdentamismekanismin, jonka perusteella 
asianmukainen osuus sen 
rahoitusosuudesta myönnetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille. Järjestelmässä 
arvioidaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelmia, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avoimuutta uusille 
jäsenille, niiden levittämisstrategioita ja 
niiden maantieteellistä kattavuutta sekä 
liiketoimintasuunnitelmien jatkuvalla 
seurannalla mitattuja tuloksia, etenkin 
niiden edistymistä taloudellisen 
kestävyyden saavuttamisessa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään toimiin, joilla 
pyritään lieventämään covid-19-kriisin 
vaikutuksia, sekä innovatiivisten ideoiden 
kehittämiseen.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) arvio uusista tehtävistä 
aiheutuvista henkilöstötarpeista;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) kaksivuotiseen 
kriisinhallintaohjelmaan liittyvät 
näkökohdat;

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja 
EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut 
asianmukaiset indikaattorit, joissa 
keskitytään vaikutuksiin.

c) EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien seurantaan 
tarkoitetut asianmukaiset laadulliset ja 
määrälliset menetelmät, välineet ja 
indikaattorit, joissa keskitytään 
vaikutuksiin ja suorituksiin.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 131
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EIT hyväksyy konsolidoidun 
vuotuisen toimintakertomuksen joka 
sisältää kattavat tiedot EIT:n sekä osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen edellisen 
kalenterivuoden aikana toteuttamista 
toimista ja EIT:n panoksesta tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman tavoitteisiin sekä unionin 
innovointi-, tutkimus- ja 
koulutuspolitiikkoihin ja -tavoitteisiin. 
Siinä myös arvioidaan tuloksia suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä 
riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n 
yleistä toimintaa. Konsolidoidussa 
vuotuisessa toimintakertomuksessa on 
oltava kattavaa lisätietoa EIT:n 
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti.

2. EIT hyväksyy konsolidoidun 
vuotuisen toimintakertomuksen, joka 
sisältää kattavat tiedot EIT:n sekä osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen edellisen 
kalenterivuoden aikana toteuttamista 
toimista ja EIT:n panoksesta Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman tavoitteisiin 
sekä unionin innovointi-, tutkimus- ja 
koulutuspolitiikkoihin ja -tavoitteisiin. 
Siinä myös arvioidaan tuloksia suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä 
riskejä sekä resurssien käyttöä, myös sen 
myötävaikutusta Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman ilmastotoimien 
valtavirtaistamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseen, ja EIT:n yleistä toimintaa. 
Konsolidoidussa vuotuisessa 
toimintakertomuksessa on oltava kattavaa 
lisätietoa EIT:n varainhoitoa koskevien 
säännösten mukaisesti. 

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIT:n johtaja esittelee vuotuisen 
toimintakertomuksen asiasta vastaaville 
Euroopan parlamentin valiokunnille.

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio suorittaa EIT:tä koskevat 
arvioinnit sellaisten riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, jotka on 
valittu avoimella menettelyllä sen 
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti. Näissä arvioinneissa 
tarkastellaan, miten EIT täyttää tehtävänsä, 
käsitellään kaikkia EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimia ja tarkastellaan 
EIT:n tuomaa eurooppalaista lisäarvoa, 
toteutettujen toimien vaikutusta, 
tehokkuutta, kestävyyttä, toimivuutta, 
merkitystä ja johdonmukaisuutta kyseeseen 
tulevien kansallisten ja unionin 
politiikkojen kanssa ja/tai sitä, miten ne 
täydentävät näitä politiikkoja, mukaan 
lukien synergia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman muiden 
osien kanssa. Niissä otetaan huomioon eri 
osapuolten näkökannat sekä 
eurooppalaisella että kansallisella tasolla ja 
ne otetaan huomioon tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman mukaisesti tehtävissä 
komission ohjelma-arvioinneissa.

2. Komissio suorittaa EIT:tä koskevat 
arvioinnit sellaisten riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, jotka on 
valittu avoimella menettelyllä sen 
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti. Näissä arvioinneissa 
tarkastellaan, miten EIT täyttää tehtävänsä, 
käsitellään kaikkia EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimia ja tarkastellaan 
EIT:n tuomaa eurooppalaista lisäarvoa, 
toteutettujen toimien vaikutusta, 
tehokkuutta, kestävyyttä, toimivuutta, 
merkitystä ja johdonmukaisuutta kyseeseen 
tulevien kansallisten ja unionin 
politiikkojen kanssa ja/tai sitä, miten ne 
täydentävät näitä politiikkoja, mukaan 
lukien synergia Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman muiden osien, erityisesti 
EIC:n, muiden kumppanuuksien ja 
missioiden, kanssa. Arvioinnissa on 
arvioitava myös näkökohtia, jotka liittyvät 
alueellisen innovaation strategian 
vaikutukseen ja sen avoimuuteen uusien 
kumppaneiden osallistumiselle. Niissä 
otetaan huomioon eri osapuolten 
näkökannat sekä eurooppalaisella että 
kansallisella tasolla, ja ne otetaan 
huomioon Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman mukaisesti tehtävissä 
komission ohjelma-arvioinneissa. 

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
EIT:n väliarviointi

Komissio tekee EIT:stä perusteellisen 
väliarvioinnin 19 artiklassa tarkoitettujen 
määräajoin tehtävien arviointien pohjalta. 
Se on toteutettava riippumattomien 
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ulkopuolisten asiantuntijoiden 
avustuksella ja suoritettava viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua seuraavan 
rahoituskauden alkamisesta. 
Väliarvioinnissa arvioidaan muiden 
seikkojen ohella
a) koulutusaloitteen tuloksia ja 
vaikutuksia ja sen mahdollista jatkamista;
b) osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi 
toteuttamien strategioiden tehokkuutta;
c) alueellisen innovaation strategian 
täytäntöönpanoa ja vaikutusta;
d) mahdollisuutta lisätä EIT:n ja 
kaikkien Horisontti Eurooppa -ohjelman 
pilarin III täytäntöönpanoelinten 
yhteistyötä sen selvittämiseksi, voiko EIT 
toimia horisontaalisemmassa roolissa 
kaikkien pilarien kehyksessä ja/tai 
perustaa keskitetyn asiointipisteen 
innovaatiotoimintaa varten erilaisine 
täydentävine toimineen.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus voidaan maksaa 
tutkimusta ja innovointia tukevasta 
unionin puiteohjelmasta ja muista unionin 
ohjelmista peräisin olevana 
rahoitusosuutena, mikä ei vaikuta 
kyseisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä päätettyihin määriin.

Unionin rahoitusosuus on maksettava 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
kokonaismäärärahoista peräisin olevasta 
[4 prosentin] osuudesta ja muista unionin 
ohjelmista rahoitusosuutena, mikä ei 
vaikuta kyseisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä päätettyihin määriin. 
EIT voi saada lisärahoitusta muista 
unionin ohjelmista.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Siirtymäsäännökset

EIT:n tekemiin sopimuksiin sovelletaan 
vastaavien ehdotuspyyntöjen 
julkaisuajankohtana sovellettavia 
sääntöjä.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto koostuu 15 jäsenestä, ja 
komissio nimittää heidät tasapainoisesti 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen sekä tiede- ja 
tutkimustoiminnan alan kokemusta 
omaavien keskuudesta. Hallintoneuvoston 
jäsenten toimikausi kestää neljä vuotta. 
Komissio voi jatkaa toimikautta kerran 
kahden vuoden ajaksi hallintoneuvoston 
ehdotuksesta.

Hallintoneuvosto koostuu 15 jäsenestä, 
mukaan lukien EIC:n jäsen, ja komissio 
nimittää heidät tasapainoisesti 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen, innovoinnin sekä tiede- ja 
tutkimustoiminnan alan kokemusta 
omaavien keskuudesta. Hallintoneuvoston 
jäsenten toimikausi kestää neljä vuotta. 
Komissio voi jatkaa toimikautta kerran 
kahden vuoden ajaksi hallintoneuvoston 
ehdotuksesta.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto antaa komissiolle 
tarvittaessa listan ehdokkaista uusien 
jäsenten nimittämistä varten. Listalle 
kirjattavat ehdokkaat valitaan EIT:n 
käynnistämän läpinäkyvän ja avoimen 
menettelyn tulosten perusteella.

Poistetaan.

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I jakso– 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää hallintoneuvoston 
jäsenet avoimella tavalla, ja heillä on 
oltava todistetusti erinomaista kokemusta 
korkea-asteen koulutuksen, innovoinnin, 
tiede- ja tutkimustoiminnan sekä 
yritystoiminnan aloilta. Nimitykset 
tehdään avoimen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

Tarkistus 140

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii korkea-asteen 
koulutus-, tutkimus-, innovointi- ja 
yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja 
miesten ja eri maantieteellisten alueiden 
tasapainoisesta edustuksesta ja ottaa 
huomioon korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin 
toimintaympäristön eri puolilla unionia.

Komissio varmistaa korkea-asteen 
koulutus-, tutkimus-, innovointi- ja 
yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja 
miesten ja eri maantieteellisten alueiden 
tasapainoisen edustuksen ja ottaa 
huomioon korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin 
toimintaympäristön eri puolilla unionia.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto antaa komissiolle 
tarvittaessa listan ehdokkaista uusien 
jäsenten nimittämistä varten. Listalle 
kirjattavat ehdokkaat valitaan EIT:n 
käynnistämän läpinäkyvän ja avoimen 
menettelyn tulosten perusteella. 

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää uuden jäsenen tai 
uudet jäsenet 2 ja 3 alakohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EIT:n toiminnan ohjaamisesta 
vastatessaan hallintoneuvosto tekee 
erityisesti seuraavat strategiset päätökset:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) se hyväksyy EIT:n panoksen EIT:n 
strategista innovaatio-ohjelmaa koskevaan 
komission ehdotukseen;

a) se hyväksyy EIT:n panoksen EIT:n 
strategista innovaatio-ohjelmaa koskevaan 
komission ehdotukseen otettuaan 
huomioon nykyisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen näkemyksen;

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnan rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt, mukaan lukien niille 
osoitettavan EIT:n rahoituksen 
enimmäismäärän;

c) se hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnan rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt, mukaan lukien niille 
osoitettavan EIT:n rahoituksen 
enimmäismäärän 11 artiklassa asetetut 
vaatimukset huomioon ottaen sekä 
päättää asianmukaisista korjaavista 
toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
tapauksissa, joissa ilmenee osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tavoitteisiin liittyvää 
alisuoriutumista;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn;

d) se hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn ja 
tiedottaa siitä viipymättä 6 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltioiden 
edustajien ryhmälle, EIT:n 
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maakohtaisten yhteyshenkilöiden 
verkostolle sekä kansallisille ja 
alueellisille viranomaisille;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) se valitsee ja nimeää 
yhteistyöryhmän osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi ja tarvittaessa 
peruuttaa nimeämisen;

e) se valitsee ja nimeää 
yhteistyöryhmän osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi huippuosaamisen, 
tasapainoisen maantieteellisen jakauman 
sekä kumppanien ja innovaatiotoiminnan 
liikevaihdon perusteella 9 artiklassa 
säädettyjen perusteiden mukaisesti ja 
tarvittaessa peruuttaa nimeämisen;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 148

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

Komission teksti Tarkistus

g) se valtuuttaa johtajan jatkamaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa 
tehtyjen puitekumppanuussopimusten 
kestoa alun perin sovittua pidemmälle;

g) se valtuuttaa johtajan jatkamaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa 
tehtyjen puitekumppanuussopimusten 
kestoa alun perin sovittua pidemmälle 10 
ja 11 artiklan mukaisten arviointien 
myönteisten tulosten perusteella; 
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Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) se toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
maksaman rahoitusosuuden vähentäminen, 
muuttaminen tai peruuttaminen taikka 
niiden kanssa tehtyjen 
puitekumppanuussopimusten purkaminen;

j) se toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
maksaman rahoitusosuuden vähentäminen, 
muuttaminen tai peruuttaminen 
tapauksissa, joissa ilmenee 
alisuoriutumista, taikka niiden kanssa 
tehtyjen puitekumppanuussopimusten 
purkaminen 10, 11 ja 17 artiklan 
mukaisten arviointien tulosten 
perusteella;

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) se voi poikkeuksellisesti pyytää 
(kahden kolmanneksen enemmistöllä) 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
hallintoneuvoston puheenjohtajia tai 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toimitusjohtajia luopumaan tehtävistään 
tapauksissa, joissa on ilmennyt 
laiminlyöntejä, alisuoriutumista tai 
vakavia väärinkäytöksiä, ja antaa 
tarvittaessa asianomaiselle osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle suosituksia, jotka 
eivät ole sitovia, sen sisäisestä 
uudelleenjärjestelystä;

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – l alakohta
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Komission teksti Tarkistus

l) se päättää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen käynnistämien 
tukitoimien suunnittelusta ja 
koordinoinnista, kun niiden tarkoituksena 
on korkeakoulujen yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittäminen ja 
niiden integroiminen 
innovaatioekosysteemeihin.

l) se päättää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen käynnistämien 
tukitoimien suunnittelusta ja 
koordinoinnista, kun niiden tarkoituksena 
on korkea-asteen oppilaitosten ja 
sertifioitujen oppilaitosten yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittäminen ja 
niiden integroiminen 
innovaatioekosysteemeihin. 

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

l a) se edistää synergioiden luomista 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
sekä unionin puiteohjelmien ja 
kansallisten ja alueellisten 
rahoitusjärjestelmien välillä.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto tekee menettelyjä 
ja toimintaa koskevia muita päätöksiä, joita 
sen tehtävien hoitaminen ja EIT:n toimien 
toteuttaminen edellyttää, erityisesti 
seuraavia:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  
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Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se hyväksyy menettelyn, jolla 
toimeenpanokomitea valitaan;

c) se hyväksyy avoimen ja 
läpinäkyvän menettelyn, jolla 
toimeenpanokomitea valitaan;

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto tekee EIT:n 
henkilökuntaa ja sen työehtoja koskevia 
päätöksiä neuvoston asetuksessa (ETY, 
Euratom, EHTY) N:o 259/6835 säädettyjä 
Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin 
muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja noudattaen etenkin 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) se hyväksyy 
täytäntöönpanosäännöksiä 
henkilöstösääntöjen ja muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 2 
kohdan mukaisesti;
b) se käyttää c alakohdan mukaisesti 
sitä toimivaltaa, joka henkilöstösääntöjen 
mukaan kuuluu nimittävälle 
viranomaiselle ja palvelussuhteen ehtojen 
mukaan palvelukseen ottamista koskevien 
sopimusten tekemiseen toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jäljempänä ’nimittävän 
viranomaisen toimivalta’;
c) se hyväksyy henkilöstösääntöjen 
110 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan 
ja muuhun henkilöstöön sovellettavien 
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palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
johtajalle ja vahvistetaan olosuhteet, 
joissa tällainen toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Johtajalla on valtuudet siirtää 
tämä toimivalta edelleen;
d) jos poikkeukselliset olosuhteet sitä 
edellyttävät, se hyväksyy päätöksen siitä, 
että nimittävän viranomaisen toimivallan 
siirto johtajalle ja niille, joille johtaja on 
sen edelleen siirtänyt, keskeytetään 
tilapäisesti, ja että se käyttää tätä 
toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin 
jäsenelleen tai muulle henkilöstön 
jäsenelle kuin johtajalle.
__________________
35 EUVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimeenpanokomiteassa on neljä 
hallintoneuvoston jäsentä ja sen 
puheenjohtaja, joka toimii myös 
toimeenpanokomitean puheenjohtajana. 
Hallintoneuvosto valitsee nämä neljä 
muuta toimeenpanokomitean jäsentä 
jäsentensä keskuudesta tasapainoisesti 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen sekä tiede- ja 
tutkimustoiminnan alan kokemusta 
omaavien keskuudesta. 
Toimeenpanokomitean jäsenten toimikausi 
on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

2. Toimeenpanokomiteassa on kolme 
hallintoneuvoston jäsentä ja sen 
puheenjohtaja, joka toimii myös 
toimeenpanokomitean puheenjohtajana. 
Hallintoneuvosto valitsee nämä kolme 
muuta toimeenpanokomitean jäsentä 
jäsentensä keskuudesta tasapainoisesti 
yritystoiminnan, korkea-asteen 
koulutuksen sekä tiede- ja 
tutkimustoiminnan alan kokemusta 
omaavien keskuudesta. 
Toimeenpanokomitean jäsenten toimikausi 
on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran. 

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 jakso – 10 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

10 a. Hallintoneuvosto tekee EIT:n 
henkilökuntaa ja sen työehtoja koskevia 
päätöksiä neuvoston asetuksessa (ETY, 
Euratom, EHTY) N:o 259/681 a säädettyjä 
Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavia henkilöstösääntöjä ja 
unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavia palvelussuhteen ehtoja 
noudattaen. Erityisesti se
a) hyväksyy 
täytäntöönpanosäännöksiä 
henkilöstösääntöjen ja muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 2 
kohdan mukaisesti;
b) käyttää tämän kohdan c 
alakohdan mukaisesti sitä toimivaltaa, 
joka henkilöstösääntöjen mukaan kuuluu 
nimittävälle viranomaiselle ja 
palvelussuhteen ehtojen mukaan 
palvelukseen ottamista koskevien 
sopimusten tekemiseen toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jäljempänä ’nimittävän 
viranomaisen toimivalta’;
c) hyväksyy henkilöstösääntöjen 110 
artiklan 2 kohdan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan 
ja muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
johtajalle ja vahvistetaan olosuhteet, 
joissa tällainen toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää ja johtajalla on valtuudet 
siirtää tämä toimivalta edelleen;
d) hyväksyy päätöksen siitä, että 
nimittävän viranomaisen toimivallan 
siirto johtajalle ja niille, joille johtaja on 
sen edelleen siirtänyt, keskeytetään 
tilapäisesti, jos poikkeukselliset olosuhteet 
sitä edellyttävät, ja käyttää tätä 
toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin 
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jäsenelleen tai muulle henkilöstön 
jäsenelle kuin johtajalle.
__________________
1 a EUVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 jakso – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtajan toimikausi on neljä vuotta. 
Hallintoneuvosto voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon sen 
arvio johtajan suoriutumisesta sekä EIT:n 
tulevat tehtävät ja haasteet, jatkaa 
toimikautta kerran enintään kahdella 
vuodella. Johtaja, jonka toimikautta on 
jatkettu, ei voi osallistua uudelleen samaa 
toimea koskevaan valintamenettelyyn.

3. Johtajan toimikausi on neljä vuotta. 
Hallintoneuvosto voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon sen 
arvio johtajan suoriutumisesta sekä EIT:n 
etu ja sen tulevat tehtävät ja haasteet, 
jatkaa toimikautta kerran enintään neljällä 
vuodella. Johtaja, jonka toimikautta on 
jatkettu, ei voi osallistua uudelleen samaa 
toimea koskevaan valintamenettelyyn. 

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 jakso – 6 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valmistella osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettely ja 
hallinnoida sitä sekä varmistaa, että 
menettelyn eri vaiheet toteutetaan 
avoimesti ja puolueettomasti 
hallintoneuvoston valvonnassa;

e) valmistella osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettely ja 
hallinnoida sitä sekä varmistaa, että 
menettelyn eri vaiheet toteutetaan 
avoimesti ja puolueettomasti 
hallintoneuvoston valvonnassa, liittämällä 
konsolidoituun vuotuiseen 
toimintakertomukseen yksityiskohtaisen 
selvitys valintamenettelystä;
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Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 jakso – 6 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) varmistaa EIT:n toimintaa 
koskevien tehokkaiden seuranta- ja 
arviointimenettelyjen toteuttaminen 19 
artiklan mukaisesti hallintoneuvoston 
valvonnassa;

j) varmistaa hallintoneuvoston 
valvonnassa EIT:n toimintaa koskevien 
tehokkaiden seuranta- ja 
arviointimenettelyjen toteuttaminen 19 
artiklan mukaisesti sekä asianmukaisten 
korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen 
tapauksissa, joissa ilmenee EIT:n 
tavoitteisiin ja päämäärään liittyvää 
alisuoriutumista;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 jakso – 6 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) huolehtia hallintoneuvoston 
valvonnassa tehokkaasta yhteydenpidosta 
unionin toimielimiin;

n) huolehtia hallintoneuvoston 
valvonnassa tehokkaasta yhteydenpidosta 
unionin toimielimiin esittämällä vuosittain 
tietoja Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 jakso – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. EIT:n henkilöstö koostuu EIT:n 
suoraan palkkaamista työntekijöistä. EIT:n 
henkilöstöön sovelletaan 
henkilöstösääntöjä, unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen 
ehtoja sekä toimielinten yhteisellä 
päätöksellä hyväksyttyjä näiden säännösten 
täytäntöönpanosäännöksiä.

1. EIT:n henkilöstö koostuu EIT:n 
suoraan palkkaamista työntekijöistä. EIT:n 
henkilöstöön sovelletaan 
henkilöstösääntöjä, unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen 
ehtoja sekä toimielinten yhteisellä 
päätöksellä hyväksyttyjä näiden säännösten 
täytäntöönpanosäännöksiä. Tätä kohtaa 
sovelletaan EIT:n henkilöstöön, jonka 
sopimukset päättyvät vuonna 2020.

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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PERUSTELUT

Vuonna 2008 perustetun Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) yleisenä 
tavoitteena on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja unionin innovointivalmiuksia. EIT vahvistaa unionin innovointivalmiuksia 
ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin etenkin ns. osaamiskolmion integroinnin avulla. 
Osaamiskolmion muodostavat korkea-asteen koulutus, tutkimus ja innovointi. 

EIT toimii osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä kautta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
laajamittaisia eurooppalaisia kumppanuuksia, jotka käsittelevät erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita kokoamalla yhteen tutkimus- ja koulutusalan sekä liike-elämän organisaatioita. EIT 
myöntää avustuksia osaamis- ja innovaatioyhteisöille, seuraa niiden toimintaa, tukee osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen välistä yhteistyötä sekä levittää tuloksia ja hyviä käytäntöjä. 

Vuoden 2008 asetuksessa säädetään EIT:n toimenkuvasta ja tehtävistä sekä sen toiminnan 
puitteista. Asetusta muutettiin vuonna 2013 muun muassa sen saattamiseksi yhdenmukaiseksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kanssa. 

Komissio julkaisi 11. heinäkuuta 2019 uudet EIT-ehdotukset, jotka sisältävät 
uudelleenlaaditun ehdotuksen päivitetystä EIT-asetuksesta ja ehdotuksen päätökseksi EIT:n 
uudesta strategisesta innovaatio-ohjelmasta kaudelle 2021–2027. 

EIT-asetuksen uudelleenlaadinnalla tarkoitetaan sellaisen uuden asetuksen hyväksymistä, 
jossa yhdistetään yhdeksi tekstiksi sekä voimassa olevaan asetukseen tehtävät sisällölliset 
muutokset että kyseisen asetuksen muuttumattomina säilyvät säännökset. Komissio katsoi, 
että asetuksen päivittäminen on tarpeen, koska nykyisen EIT-asetuksen säännöksissä viitataan 
suoraan Horisontti 2020 -ohjelmaan, joka päättyy vuoden lopussa. Uudelleenlaaditulla 
ehdotuksella pyritään näin ollen varmistamaan, että EIT-asetus on yhdenmukainen Horisontti 
Eurooppa -ohjelman kanssa, erityisesti poistamalla viittaukset Horisontti 2020 -ohjelmaan ja 
panemalla täytäntöön päätökset, jotka tehdään osana Horisontti Eurooppa -ohjelmaa.

Ehdotetussa EIT-asetuksessa keskitytään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan 
pääperiaatteisiin. Sen tavoitteena on parantaa oikeudellista selkeyttä suhteessa Horisontti 
Eurooppa -ohjelmaan sekä vahvistaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituksen 
kestävyyden periaate. Kaudella 2021–2027 EIT on erottamaton osa Horisontti Eurooppa 
-ohjelmaa. Komissio esittää Horisontti Eurooppa -ohjelmalle kolmen miljardin euron 
talousarvion seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten sekä sen perustamissyyt, saatavan 
lisäarvon, toiminta-alueet ja toiminnan päälinjat.

Esittelijä tukee EIT:tä, sen tehtävää ja tähänastisia saavutuksia ja suhtautuu yleisesti ottaen 
myönteisesti komission ehdotukseen, jolla varmistetaan suurempi oikeudellinen selkeys 
suhteessa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja vahvistetaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen taloudellisen kestävyyden periaate. Esittelijä on kuitenkin useaan 
otteeseen vastustanut painokkaasti komission päätöstä käyttää uudelleenlaadintamenettelyä, 
koska se on lainsäädäntövallan käyttäjille asetettu tarpeeton ja fiktiivinen rajoitus. Esittelijä 
katsoo, että ehdotuksen useita olennaisia näkökohtia on muutettava, ja ehdottaa siksi 
tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa seuraavia seikkoja:



RR\1208053FI.docx 87/127 PE648.286v02-00

FI

Esittelijä torjuu komission ehdotuksen, jonka mukaan asetuksesta tehtäisiin ajallisesti 
neutraali, ja esittää siksi tarvittavat tarkistukset sen muuttamiseksi. Esittelijä ehdottaa tältä 
osin useita muutoksia tekstiin, jotta voidaan lisätä yhdenmukaisuutta Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman kanssa menettelyjen yksinkertaistamisen, Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman sääntöihin tehtävien poikkeusten selkeyttämisen ja rajoittamisen sekä 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisen aloilla.

Avoimuuden osalta esittelijä esittää useita ehdotuksia näiden näkökohtien parantamiseksi 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen menettelyissä ja suuntaviivoissa sekä kumppaneita 
ja hankkeita koskevissa ehdotuspyynnöissä. Näiden näkökohtien parantaminen johtaa myös 
innovointikapasiteetin parempaan jakautumiseen koko unionissa ja edistää alueellisen 
innovointijärjestelmän tavoitteita.

Vaikka osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suuri itsemääräämisoikeus on olennainen osa 
niiden menestystä, esittelijä katsoo, että tämän itsemääräämisoikeuden on kuljettava käsi 
kädessä niiden liiketoimintasuunnitelmien ja tulosten nykyistä lainsäädäntöä tehokkaamman 
seurannan ja arvioinnin kanssa. Näin voitaisiin myös soveltaa paremmin taloudellisen 
kestävyyden periaatetta ottaen huomioon kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
erityispiirteet. Esittelijä ehdottaa tätä tarkoitusta varten useita tarkistuksia.

Ehdotuksen korkea-asteen koulutusta koskevien näkökohtien osalta esittelijä katsoo, että EIT-
laatumerkkiä olisi edistettävä edelleen varmistamalla, että kaikki siihen osallistuvat korkea-
asteen tutkinnot ja maisterintutkinnot saavat EIT-laatumerkin, ja että on tehtävä enemmän 
työtä sen varmistamiseksi, että myös koulutus- ja elinikäisen oppimisen moduulit voivat 
käyttää laatumerkkiä.

Euroopan vesi-, meri- ja merenkulkuala ovat maailman tieteen ja teknologian kehityksen 
kärjessä. Tieteen, teknologian ja yritysten innovointikyky on erinomainen, koska ne tekevät 
tiivistä yhteistyötä osaamiskolmion eri kumppaneiden kanssa ja niillä on hyvät valmiudet 
laajentaa innovointia. Tästä syystä esittelijä katsoo, että uuden sinisen talouden politiikan 
alalla EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisö ratkaisisi merkittävän sosioekonomisen ja siihen 
liittyvän yhteiskunnallisen haasteen ja loisi kestävää kiertotaloutta ja sinistä taloutta, jotka 
perustuvat terveisiin vesi- ja meriekosysteemeihin, kuten Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmassa todetaan. 

Resurssien osalta esittelijä toistaa parlamentin kannan, jossa se pyytää, että neljä prosenttia 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman määrärahoista osoitetaan EIT:lle, ja esittää useita 
tarkistuksia, joilla varmistetaan, että EIT:ssä varmistetaan asianmukaiset työolot, jotta 
voidaan säilyttää korkeatasoinen asiantuntemus ja täyttää EIT:lle annetut lisätehtävät.
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LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2020)737

Cristian-Silviu BUŞOI
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja
ASP 11E108
Bryssel

Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta 
uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 110 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti: 

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 
vastaavalle valiokunnalle. 

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 
169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja 
tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin 
osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin 
yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset 
syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-
antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän 
antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva 
ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä 
ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset 
mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Valiokunta panee kuitenkin merkille, että tarkasteltuaan ehdotusta neuvoa-antava ryhmä saattoi 
todeta yksimielisesti seuraavaa: 

1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaalla taustavärillä, jota yleensä 
käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

https://www.europarl.europa.eu/meps/fi/38420
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– asetuksen (EY) N:o 294/2008 koko johdanto-osan 6 kappaleen tekstin poistaminen;

– 6 artiklan g alakohdassa sanojen ”tuomalla osaamis- ja innovaatioyhteisöjä esiin 
huippuosaavina innovointikumppaneina” lisääminen alakohdan loppuun;

– 11 artiklan 3 kohdassa sanan ”puitekumppanuus” liittäminen viimeisen sanan ”sopimuksen” 
alkuun;

– 17 artiklan 5 kohdassa sanojen ”yhteisön talousarviosta” korvaaminen sanoilla ”jostakin 
toisesta unionin ohjelmasta”;

– liitteen I 2 jakson 2 kohdan i alakohdassa sanan ”kielikäytännöistä” korvaaminen sanalla 
”työkielistä”;

– liitteen I 6 jakson 1 kohdassa sanan ”johtajaan” poistaminen.

2. 11 artiklan 2 kohdassa englanninkieliseen versioon lisätty sana ”Union” olisi pitänyt merkitä 
mukauttamista osoittavilla nuolilla.

3. 22 artiklassa asetuksen (EY) N:o 294/2008 21 artiklan 4 kohdan nykyisen sanamuodon, joka 
on kokonaan merkitty sisällöllistä poistoa osoittavalla merkinnällä, olisi pitänyt kuulua 
seuraavasti: ”Euroopan parlamentti myöntää johtajalle ennen 15 päivää toukokuuta vuonna n 
+ 2 neuvoston suosituksesta varainhoitovuotta n koskevan vastuuvapauden EIT:n talousarvion 
toteuttamisen osalta.”

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 9. tammikuuta 2020 oikeudellisten asioiden valiokunta 
suosittaa äänin 21 puolesta, 0 vastaan ja 1 tyhjä1, että asiasta vastaava teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 110 artiklan 
mukaisesti.

Kunnioittavasti

Lucy NETHSINGHA

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

1 Läsnä olleet jäsenet: Lucy Nethsingha (puheenjohtaja), Marion Walsmann (varapuheenjohtaja), Ibán García Del 
Blanco (varapuheenjohtaja), Raffaele Stancanelli (varapuheenjohtaja), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy 
Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles 
Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Marie 
Toussaint, Edina Tóth (József Szájerin puolesta työjärjestyksen 209 artiklan 7 kohdan mukaisesti), Bettina Vollath 
ja Axel Voss.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 7. marraskuuta 2019

LAUSUNTO

 EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto)
COM(2019)0331, 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 18. ja 26. syyskuuta 2019 tarkastelemaan edellä mainittua komission esittämää 
ehdotusta. 

Mainituissa kokouksissa2 neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi, joka koskee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin 
perustamisesta 11. maaliskuuta 2008 annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 
uudelleenlaadintaa, ja neuvoa-antava ryhmä päätti yksimielisesti, että:

1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaalla taustavärillä, jota yleensä 
käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

– asetuksen (EY) N:o 294/2008 koko johdanto-osan 6 kappaleen tekstin poistaminen;

– 6 artiklan g alakohdassa sanojen ”tuomalla osaamis- ja innovaatioyhteisöjä esiin 
huippuosaavina innovointikumppaneina” lisääminen alakohdan loppuun;

2 Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan 
tekstin alkukieli.
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– 11 artiklan 3 kohdassa sanan ”puitekumppanuus” liittäminen viimeisen sanan ”sopimuksen” 
alkuun;

– 17 artiklan 5 kohdassa sanojen ”yhteisön talousarviosta” korvaaminen sanoilla ”jostakin 
toisesta unionin ohjelmasta”;

– liitteen I 2 jakson 2 kohdan i alakohdassa sanan ”kielikäytännöistä” korvaaminen sanalla 
”työkielistä”;

– liitteen I 6 jakson 1 kohdassa sanan ”johtajaan” poistaminen.

2. 11 artiklan 2 kohdassa englanninkieliseen versioon lisätty sana ”Union” olisi pitänyt merkitä 
mukauttamista osoittavilla nuolilla.

3. 22 artiklassa asetuksen (EY) N:o 294/2008 21 artiklan 4 kohdan nykyisen sanamuodon, joka 
on kokonaan merkitty sisällöllistä poistoa osoittavalla merkinnällä, olisi pitänyt kuulua 
seuraavasti: ”Euroopan parlamentti myöntää johtajalle ennen 15 päivää toukokuuta vuonna n 
+ 2 neuvoston suosituksesta varainhoitovuotta n koskevan vastuuvapauden EIT:n talousarvion 
toteuttamisen osalta.”

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava 
ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen 
muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä 
muuttamatta.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies Neuvoston oikeudellinen Pääjohtaja
neuvonantaja
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9.6.2020

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Valmistelija: Christian Ehler

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Vuonna 2008 perustetun Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin, jäljempänä ’EIT’, 
yleisenä tavoitteena on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja unionin innovointivalmiuksia. EIT vahvistaa unionin innovointivalmiuksia 
ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin etenkin ns. osaamiskolmion integroinnin avulla. 
Osaamiskolmion muodostavat korkea-asteen koulutus, tutkimus ja innovointi. 

EIT toimii osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä kautta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
laajamittaisia eurooppalaisia kumppanuuksia, jotka käsittelevät erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita kokoamalla yhteen tutkimus- ja koulutusalan sekä liike-elämän organisaatioita. EIT 
myöntää avustuksia osaamis- ja innovaatioyhteisöille, seuraa niiden toimintaa, tukee osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen välistä yhteistyötä sekä levittää tuloksia ja hyviä käytäntöjä. 

Vuoden 2008 asetuksessa säädetään EIT:n toimenkuvasta ja tehtävistä sekä sen toiminnan 
puitteista. Asetusta muutettiin vuonna 2013 muun muassa sen saattamiseksi yhdenmukaiseksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kanssa. 

Komissio julkaisi 11. heinäkuuta 2019 uudet EIT-ehdotukset, jotka sisältävät 
uudelleenlaaditun ehdotuksen päivitetystä EIT-asetuksesta ja ehdotuksen päätökseksi EIT:n 
uudesta strategisesta innovaatio-ohjelmasta (SIA) kaudelle 2021–2027. 

EIT-asetuksen uudelleenlaadinnalla tarkoitetaan sellaisen uuden asetuksen hyväksymistä, 
jossa yhdistetään yhdeksi tekstiksi sekä voimassa olevaan asetukseen tehtävät sisällölliset 
muutokset että kyseisen asetuksen muuttumattomina säilyvät säännökset. Komissio katsoi, 
että asetuksen päivittäminen on tarpeen, koska nykyisen EIT-asetuksen säännöksissä viitataan 
suoraan Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, joka päättyy vuoden lopussa. Uudelleenlaaditulla 
ehdotuksella pyritään näin ollen varmistamaan, että EIT-asetus on yhdenmukainen Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman kanssa, erityisesti poistamalla viittaukset Horisontti 2020 
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-puiteohjelmaan ja panemalla täytäntöön päätökset, jotka tehdään osana Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmaa.

Ehdotetussa EIT-asetuksessa keskitytään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan 
pääperiaatteisiin. Sen tavoitteena on parantaa oikeudellista selkeyttä suhteessa Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan sekä vahvistaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen taloudellisen 
kestävyyden periaate. Kaudella 2021–2027 EIT on erottamaton osa Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmaa. Komissio esittää Horisontti Eurooppa -puiteohjelmalle 3 miljardin euron 
talousarvion seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten sekä sen perustamissyyt, saatavan 
lisäarvon, toiminta-alueet ja toiminnan päälinjat. 

Valmistelija katsoo, että tämä lainsäädäntöpaketti vahvistaa EIT:n toimenkuvaa ja 
yhdenmukaistaa sen tavoitteet Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kanssa seuraavasti:

 EIT lisää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alueellista vaikutusta parantamalla 
avoimuutta potentiaalisten kumppaneiden ja sidosryhmien suuntaan ja selkeyttämällä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alueellista strategiaa, mistä esimerkkinä ovat yhteydet 
asiaan liittyviin älykkään erikoistumisen strategioihin.

 EIT lisää innovointivalmiuksia korkea-asteen koulutuksessa, jotta innovoinnin 
arvoketjuihin ja ekosysteemeihin saadaan mukaan suurempi määrä korkeakouluja.

 EIT käynnistää uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä prioriteettialoilla, joiden 
valintaperusteena on niiden merkitys Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
painopisteiden kannalta. Ensimmäinen uusi osaamis- ja innovaatioyhteisö on tarkoitus 
käynnistää vuonna 2022. 

 Uusi osaamis- ja innovaatioyhteisö edustaa kulttuurialaa ja luovia aloja Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman klusterista ”Osallisuutta edistävät ja luovat yhteiskunnat” 
huhtikuussa 2019 aikaansaadun osittaisen sopimuksen mukaisesti.

Valmistelija on kokonaisuudessaan tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt tämän 
ehdotuksen. Valmistelija katsoo kuitenkin, että ehdotus ei ole riittävän yksityiskohtainen eikä 
oikeudellisesti selkeä ja että uudelleenlaatiminen ei ehkä ollut paras mahdollinen menetelmä. 
Niinpä valmistelija ehdottaa useita tarkistuksia, joissa keskitytään erityisesti parantamaan 
asetuksen oikeudellista selkeyttä ja oikeusvarmuutta. 

Lausuntoluonnoksen keskeiset kohdat ovat seuraavat:

 Varmistetaan, että EIT:n rahoitus on 4 prosenttia Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
kokonaisbudjetista, sellaisena kuin Euroopan parlamentti on sen hyväksynyt.

 Varmistetaan kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
perustaminen EIT:n tärkeimpänä painopisteenä kaudella 2021–2027 varmistamalla 
erityisesti, että sen perustamiseen on varattu riittävä rahoitus vaarantamatta nykyisen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön rahoituksen kestävyyttä. Valmistelija haluaa korostaa 
erityisesti, että kaikki ponnistelut ja resurssit olisi kohdennettava kulttuurialan ja 
luovien alojen osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamiseen ennen kuin harkitaan 
toisen uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamista vuoden 2025 jälkeen.
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 Selkeytetään ehdotusta yleisesti ottaen varsinkin yleis- ja erityistavoitteiden sekä 
muiden ohjelmien kanssa saatavien synergioiden osalta.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) EIT:n strategiset prioriteettialat ja 
rahoitustarpeet kulloisenkin monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavaksi seitsemän 
vuoden ajanjaksoksi olisi esitettävä 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa. 
Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
varmistettava yhdenmukaisuus tutkimusta 
ja innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman kanssa ja edistettävä 
synergioita muiden kyseeseen tulevien 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien unionin ohjelmien sekä muiden 
unionin aloitteiden, politiikkojen ja 
välineiden kanssa, etenkin sellaisten, joilla 
tuetaan koulutusta ja alueellista kehitystä. 
Ottaen huomioon strategisen innovaatio-
ohjelman tärkeyden unionin 
innovaatiopolitiikan kannalta ja sen 
sosioekonomisten vaikutusten poliittisen 
merkityksen unionille Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi 
hyväksyttävä se komission EIT:n esityksen 
perusteella laatiman ehdotuksen pohjalta.

(5) EIT:n strategiset prioriteettialat ja 
rahoitustarpeet kulloisenkin monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavaksi seitsemän 
vuoden ajanjaksoksi olisi esitettävä 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa. 
Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
varmistettava yhdenmukaisuus Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman kanssa ja 
edistettävä synergioita muiden kyseeseen 
tulevien monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien unionin ohjelmien sekä muiden 
unionin aloitteiden, politiikkojen ja 
välineiden kanssa, etenkin sellaisten, joilla 
tuetaan koulutusta ja alueellista kehitystä. 
Ottaen huomioon strategisen innovaatio-
ohjelman tärkeyden unionin 
innovaatiopolitiikan kannalta ja sen 
sosioekonomisten vaikutusten poliittisen 
merkityksen unionille Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi 
hyväksyttävä se komission EIT:n esityksen 
perusteella laatiman ehdotuksen pohjalta.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Uusien ja esiin nousevien 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemiseksi EIT:n olisi käynnistettävä 
uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
prioriteettialoilla, joiden valintaperusteina 
on muun muassa niiden merkitys 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
painopisteiden kannalta sekä lisäarvo ja 
potentiaali, joka voitaisiin saavuttaa 
hyödyntämällä EIT:n mallia. Uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käynnistämisessä olisi otettava huomioon 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
strateginen suunnittelu ja EIT:lle 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
osoitettu talousarvio.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) EIT:n olisi edistettävä 
monitieteistä ja monialaista yhteistyötä 
yhtenä keskeisistä alueista, joilla 
innovointia tapahtuu. Sen olisi pyrittävä 
edistämään yhteistyötä talouden, 
teknologian, yhteiskunnan ja tieteen 
alojen välillä, taiteet ja humanistiset 
tieteet mukaan luettuina. EIT:n olisi 
edistettävä luonnontieteitä, teknologiaa, 
insinööritieteitä, taidealaa ja 
matematiikkaa (STEAM-aineet) 
edustavien yhteisöjen syntymistä 
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vahvistamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisiä yhteyksiä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Kulttuuriala ja luovat alat 
muodostavat sektorin, jolla on suuri 
kasvupotentiaali sekä paljon 
ruohonjuuritason aloitteita ja joka vetoaa 
voimakkaasti kansalaisiin. Nämä alat ovat 
voimakkaasti sidoksissa paikallisiin ja 
alueellisiin ekosysteemeihinsä. 
Kulttuuriala ja luovat alat muodostavat 
kuitenkin edelleen hyvin hajanaisen 
sektorin, eikä niiden innovoijilla ja 
yritystoiminnan käynnistäjillä ole aina 
tarvittavia yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisön olisi näin 
ollen autettava ratkaisemaan tällaisia 
haasteita osaamiskolmion integrointiin 
tähtäävän lähestymistapansa, pitkän 
aikahorisonttinsa ja paikkalähtöisen 
lähestymistapansa sekä kokonaisvaltaisen 
ja yhdennetyn lähestymistapansa 
ansiosta. Kulttuurialan ja luovien alojen 
täydentävyys on myös vahvinta suhteessa 
jo käynnistettyihin kahdeksaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön sekä Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman puitteissa 
käynnistettävien muiden eurooppalaisten 
kumppanuuksien mahdollisiin 
prioriteettialueisiin. Ensimmäinen 
kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- 
ja innovaatioyhteisö olisi näin ollen 
käynnistettävä vuonna 2022. Kattaessaan 
lähes kaikki unionin kansalaisten elämän, 
yhteiskunnan ja talouden osa-alueet 
tällaisella osaamis- ja 
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innovaatioyhteisöllä tulee olemaan hyvin 
tärkeä merkitys taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia ajatellen, 
sillä se avaa strategisia mahdollisuuksia 
taloudelliseen, teknologiseen ja 
sosiaaliseen innovointiin.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 d) EIT:n kulttuurialan ja luovien 
alojen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
olisi lisättävä 
verkostoitumismahdollisuuksia, 
yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja 
tietotaidon siirtämistä koulutuksen, 
tutkimuksen ja liiketoiminnan välillä 
kulttuurialalla ja luovilla aloilla sekä 
yhteiskunnan ja talouden muiden 
sektoreiden kanssa. Sen olisi 
vauhditettava sekä alhaalta ylöspäin 
eteneviä että ylhäältä alaspäin 
suuntautuvia aloitteita alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla. Sen olisi 
myös kehitettävä tarvittavia 
perusedellytyksiä uusien yritysten 
luomiselle ja laajentamiselle 
innovatiivisissa ekosysteemeissä. Sen olisi 
tarjottava monien eri alojen (mukaan 
lukien taiteet, humanistiset tieteet, 
taloustiede, yhteiskuntatieteet ja 
soveltavat luonnontieteet) tutkijoille ja 
opiskelijoille samoin kuin kulttuurialan ja 
luovien alojen sekä muiden sektoreiden 
yrittäjille tiedot ja taidot, joita tarvitaan 
innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi ja 
muuntamiseksi uusiksi 
liiketoimintamahdollisuuksiksi.
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’ innovaatiolla’ tarkoitetaan sitä 
prosessia tuloksineen, jolla vastataan 
uusilla ideoilla yhteiskunnallisiin tai 
taloudellisiin tarpeisiin ja kysyntään sekä 
luodaan uusia tuotteita, palveluja tai 
liiketoiminta- ja organisaatiomalleja, jotka 
otetaan menestyksellisesti käyttöön 
olemassa olevilla markkinoilla tai jotka 
pystyvät luomaan uusia markkinoita ja 
joilla on arvoa yhteiskunnalle;

1) ’ innovaatiolla’ tarkoitetaan sitä 
prosessia tuloksineen, jolla vastataan 
uusilla ideoilla yhteiskunnallisiin tai 
taloudellisiin tarpeisiin ja kysyntään sekä 
luodaan uusia tuotteita, palveluja, 
prosesseja, kokemuksia tai liiketoiminta- 
ja organisaatiomalleja, jotka otetaan 
menestyksellisesti käyttöön olemassa 
olevilla markkinoilla tai jotka pystyvät 
luomaan uusia markkinoita ja tuottamaan 
arvoa elinkeinotoiminnalle ja 
yhteiskunnalle;

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’yhteistoimintakeskittymällä’ 
tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, 
johon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tärkeimmät osaamiskolmiokumppanit 
ovat sijoittautuneet ja jossa ne voivat olla 
helposti vuorovaikutuksessa keskenään ja 
joka on osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toiminnan kiintopiste kyseisellä alueella;
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Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’kumppaniorganisaatiolla’ 
tarkoitetaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisön jäsenenä olevia 
oikeussubjekteja , jotka voivat olla 
erityisesti korkea-asteen 
oppilaitoksia, ammatillisen koulutuksen 
tarjoajia, tutkimusorganisaatioita, julkisia 
tai yksityisiä yrityksiä, rahoituslaitoksia, 
alue- ja paikallisviranomaisia, säätiöitä ja 
voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä;

3) ’kumppaniorganisaatiolla’ 
tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
jäsenenä olevia oikeussubjekteja, jotka 
voivat olla erityisesti korkea-asteen 
oppilaitoksia, ammatillisen koulutuksen 
tarjoajia, tutkimusorganisaatioita, julkisia 
laitoksia, julkisia ja yksityisiä yrityksiä, 
yhteisötalouden yrityksiä, 
rahoituslaitoksia, alue- ja 
paikallisviranomaisia, säätiöitä ja voittoa 
tavoittelemattomia yhteisöjä kaikkialta 
unionista;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’strategisella innovaatio-ohjelmalla’ 
tarkoitetaan toimintapoliittista asiakirjaa, 
jossa hahmotellaan EIT:n prioriteettialat 
ja pitkän aikavälin strategia tulevia 
aloitteita varten ja sen mahdollisuudet 
saada innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa ja johon sisältyy 
yleiskatsaus kulloisenkin monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavalle seitsemän 
vuoden aikajaksolle suunniteltuihin 
korkea-asteen koulutustoimiin, 
tutkimustoimiin ja innovaatiotoimiin;

7) ’strategisella innovaatio-ohjelmalla’ 
tarkoitetaan säädöstä, jossa vahvistetaan 
EIT:n pitkän aikavälin strategia ja 
prioriteetit ja määritellään sen tavoitteet, 
avaintoimet ja sen mahdollisuudet saada 
innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa, odotetut tulokset ja tarvittavat 
resurssit kulloisenkin monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavalle seitsemän 
vuoden aikajaksolle;
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’alueellisen innovaation ohjelmalla’ 
tarkoitetaan sidosryhmäyhteistyön 
järjestelmää, joka on suunnattu korkea-
asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien välisiin 
kumppanuuksiin innovoinnin tukemiseksi 
kaikkialla unionissa;

8) ’alueellisen innovaation ohjelmalla’ 
tarkoitetaan järjestelmää, jolla edistetään 
osaamiskolmion integrointia ja 
innovaatioiden kehittäjinä 
vaatimattomasti tai kohtalaisesti 
menestyvien maiden innovointivalmiuksia 
erityisesti houkuttelemalla ja ottamalla 
mukaan uusia kumppaneita osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä ja 
erityisesti ’alueellisen innovaation ohjelman’ määritelmän tarkentamiseksi.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’osaamis- ja innovaatioyhteisön 
liiketoimintasuunnitelmalla’ tarkoitetaan 
asiakirjaa, jossa kuvataan tavoitteet ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisön suunnitellut 
lisäarvotoimet;

10) ’osaamis- ja innovaatioyhteisön 
liiketoimintasuunnitelmalla’ tarkoitetaan 
avustussopimuksen liitteenä olevaa 
asiakirjaa, jossa kuvataan osaamis- ja 
innovaatioyhteisön tavoitteet, keinot 
niiden saavuttamiseksi ja odotetut tulokset 
kulloisenakin ajanjaksona sekä osaamis- 
ja innovaatioyhteisön suunnitellut 
lisäarvotoimet ja niihin liittyvät 
rahoitustarpeet ja -resurssit;

Tarkistus 12
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n tehtävänä on edistää unionin 
kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
innovointivalmiuksia, jotta voidaan 
vastata yhteiskunnan kohtaamiin 
merkittäviin haasteisiin. Se pyrkii 
saavuttamaan tavoitteensa edistämällä 
korkealuokkaisimman korkea-asteen 
koulutustoiminnan, tutkimustoiminnan ja 
innovaatiotoiminnan synergiaa ja 
yhteistyötä ja niitä integroimalla, myös 
kannustamalla yrittäjyyteen.

EIT:n tehtävänä on auttaa ratkaisemaan 
yhteiskunnan kohtaamia merkittäviä 
haasteita ja edistää unionin kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
kaikkien jäsenvaltioiden ja unionin 
tieteellisiä, taloudellisia, teknologisia ja 
yhteiskunnallisia innovointivalmiuksia. 
Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa 
edistämällä kumppanien ja eri alojen 
välistä synergiaa ja yhteistyötä sekä 
integroimalla korkealuokkaisinta 
korkeakoulutusta, tutkimusta ja 
innovaatiotoimintaa, myös kannustamalla 
yrittäjyyteen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT edistää osaltaan tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman yleisten tavoitteiden ja 
erityistavoitteiden toteutumista.

Kaudella 2021–2027 EIT edistää osaltaan 
erityisesti Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman yleisten tavoitteiden ja 
erityistavoitteiden toteutumista ottaen sen 
strategisen suunnittelun kaikilta osin 
huomioon.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
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Yleiset tavoitteet
EIT:n yleisinä tavoitteina on
a) vahvistaa kaikkialla unionissa 
kestäviä, haasteista liikkeelle lähteviä 
innovaatioekosysteemejä, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin;
b) edistää yrittäjyyteen ja 
innovointiin liittyvien taitojen 
kehittämistä elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta muun muassa lisäämällä 
unionin korkea-asteen oppilaitosten 
valmiuksia kaikkialla unionissa ja 
tukemalla niiden siirtymistä kohti 
yrittäjyyden edistämistä; sekä
c) tuoda markkinoille uusia 
ratkaisuja, joilla vastataan 
maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin.
EIT kehittää synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa ja tuo lisäarvoa 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
puitteissa, kuten liitteessä I a esitetään. 
Täytäntöönpano tapahtuu tukemalla 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä ja 
toteuttamalla EIT:n koordinoimia toimia.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Erityistavoitteet

EIT:n erityistavoitteina on
a)  lisätä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikuttavuutta ja 
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edistää osaamiskolmion integrointia;
b) kasvattaa innovointivalmiuksia 
korkea-asteen koulutuksessa tukemalla 
korkeakouluja;
c) lisätä EIT:n alueellista 
tavoittavuutta, jotta voidaan puuttua 
unionin eri osien välisiin eroihin 
innovointivalmiuksissa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritellään EIT:n prioriteettialat ja 
strategia kyseiseksi seitsemän vuoden 
ajaksi tutkimusta ja innovointia tukeva 
puiteohjelma huomioiden , ja siihen 
sisältyy arvio sen sosioekonomisista 
vaikutuksista ja sen mahdollisuuksista 
saada innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa otetaan huomioon 19 
artiklassa tarkoitetut EIT:n seurannan ja 
arvioinnin tulokset.

1. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritellään EIT:n strategia ja prioriteetit 
kyseiseksi seitsemän vuoden ajaksi 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
tavoitteiden ja prioriteettien mukaisesti. 
Siihen sisältyy arvio sen sosioekonomisista 
vaikutuksista ja sen mahdollisuuksista 
saada innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa kaikkialla unionissa. Strategisen 
innovaatio-ohjelman on oltava Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman tavoitteiden, 
strategisen monivuotisen suunnittelun, 
raportoinnin, seurannan ja arvioinnin 
sekä muiden sen vaatimusten mukainen, 
ja siinä on otettava huomioon 19 artiklassa 
tarkoitetut EIT:n seurannan ja arvioinnin 
tulokset.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Strategisen innovaatio-ohjelman on 
oltava tutkimusta ja innovointia tukevan 
unionin puiteohjelman tavoitteiden, 
strategisen monivuotisen suunnittelun 
sekä muun muassa raportointia, 
seurantaa ja arviointia koskevien 
ohjelman vaatimusten mukainen, ja sillä 
olisi edistettävä synergiaa muiden 
kyseeseen tulevien kulloiseenkin 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien unionin ohjelmien kanssa, 
etenkin sellaisten, joilla tuetaan 
koulutusta ja alueellista kehitystä. Sillä on 
myös saatava aikaan asianmukainen 
synergia ja täydentävyys EIT:n toimien ja 
unionin muiden aloitteiden, politiikkojen 
ja välineiden välillä.

2. Strategisen innovaatio-ohjelman on 
varmistettava johdonmukaisuus 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
haasteiden kanssa sekä täydentävyys 
puiteohjelman alaisuuteen perustetun 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa. 
Sillä on edistettävä ja saatava aikaan 
asianmukaista synergiaa ja täydentävyyttä 
EIT:n toimien ja unionin muiden 
aloitteiden, politiikkojen ja välineiden 
sekä tutkimusta ja innovointia, koulutusta 
ja osaamisen kehittämistä, kestävää ja 
kilpailukykyistä teollisuutta, yrittäjyyttä ja 
aluekehitystä tukevien kansallisten ja 
alueellisten ohjelmien välille.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
sisältyy arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä 
EIT:n tulevaa toimintaa sekä pitkän 
aikavälin kehitystä ja rahoitusta silmällä 
pitäen. Siinä on myös alustava 
rahoitussuunnitelma, joka kattaa kyseisen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajan.

3. Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
sisältyy arvio määritetyn strategian 
täytäntöönpanoon liittyvistä 
rahoitustarpeista ja -lähteistä EIT:n tulevaa 
toimintaa sekä pitkän aikavälin kehitystä ja 
rahoitusta silmällä pitäen. Siinä on myös 
alustava rahoitussuunnitelma, joka kattaa 
kyseisen monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajan.
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Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tekee toimintaansa tunnetuksi 
mahdollisten kumppaniorganisaatioiden 
parissa ja rohkaisee niitä osallistumaan 
toimintaansa;

b) tekee toimintaansa tunnetuksi 
mahdollisten kumppaniorganisaatioiden 
parissa ja rohkaisee niitä osallistumaan 
toimintaansa erityisesti sellaisissa 
jäsenvaltioissa, jotka ovat selvästi 
aliedustettuina EIT:ssä;

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) valitsee ja nimeää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä prioriteettialoilla 9 
artiklan mukaisesti sekä 
määrittelee puitekumppanuus- ja 
avustussopimuksilla niiden oikeudet ja 
velvollisuudet; tarjoaa niille asianmukaista 
tukea, soveltaa asianmukaisia 
laadunvalvontatoimenpiteitä ja seuraa 
jatkuvasti niiden toimia ja arvioi niitä 
määräajoin;

c) käynnistää uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä 9 artiklan mukaisesti 
prioriteettialoilla, joiden valintaperusteina 
on muun muassa niiden merkitys 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
painopisteiden kannalta sekä niiden 
lisäarvo ja potentiaali, kun pyritään 
vastaamaan tuleviin ja esiin nouseviin 
maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, ottaen samalla huomioon 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
strategisen suunnittelun ja EIT:lle kunkin 
monivuotisen rahoituskehyksen kaudeksi 
osoitetun talousarvion; 
määrittelee puitekumppanuus- ja 
avustussopimuksilla niiden oikeudet ja 
velvollisuudet, tarjoaa niille asianmukaista 
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tukea, soveltaa asianmukaisia 
laadunvalvontatoimenpiteitä ja seuraa 
jatkuvasti niiden toimia ja arvioi niitä 
määräajoin; 

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) lujittaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin osallistuvien korkea-
asteen oppilaitosten myöntämien 
loppututkintojen, jotka voidaan myös 
luokitella EIT-tutkinnoiksi, 
tunnustamista EIT-yhteisön 
ulkopuolella ja laajentaa niitä elinikäisen 
oppimisen ohjelmiksi;

e) lujittaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin osallistuvien korkea-
asteen oppilaitosten myöntämien EIT-
luokiteltujen tutkintojen tunnustamista ja 
tunnetuksi tekemistä EIT-yhteisön 
ulkopuolella ja laajentaa niitä elinikäisen 
oppimisen ohjelmiksi;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) edistää sellaisten parhaiden 
toimintatapojen levittämistä, myös 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesken, 
joilla voidaan integroida osaamiskolmio 
yhteisen innovointikulttuurin sekä 
tietämyksen siirron kulttuurin 
kehittämiseksi, ja rohkaista osallistumista 
sidosryhmäyhteistyöhön, myös alueellisen 
innovaation ohjelman kautta;

f) edistää osaamiskolmion 
integrointiin tähtäävien parhaiden 
toimintatapojen levittämistä, myös 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesken 
sekä kaikkialla unionissa muun muassa 
alueellisen innovaation ohjelman 
puitteissa yhteisen innovointikulttuurin 
sekä tietämyksen siirron kulttuurin 
kehittämiseksi, ja rohkaisee osallistumista 
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sidosryhmäyhteistyöhön;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) varmistaa tarvittaessa EIT:n ja 
unionin muiden ohjelmien välisen 
keskinäisen täydentävyyden ja synergian;

i) varmistaa EIT:n ja unionin muiden 
ohjelmien välisen keskinäisen 
täydentävyyden ja synergian;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavat:

1. EIT lujittaa nykyisiä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä, edistää niiden kasvua 
ja vaikuttavuutta ja auttaa niitä 
saavuttamaan taloudellisen kestävyyden 
puitekumppanuussopimusten päättyessä. 
EIT antaa tukea osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille, jotka vievät 
osaamiskolmion toimien kokonaisuuksia 
eteenpäin, seuraavin keinoin:

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 25
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) innovaatiotoiminta ja -investoinnit , 
mukaan lukien innovatiivisten yritysten 
perustamiselle ja kehittämiselle annettava 
tuki , joissa Euroopan tason toiminta tuo 
lisäarvoa ja joissa otetaan kaikilta osin 
huomioon korkea-asteen koulutuksen ja 
tutkimuksen näkökohdat kriittisen massan 
saavuttamiseksi, jolloin edistetään tulosten 
levittämistä ja hyödyntämistä;

a) innovaatiotoiminta ja -investoinnit, 
joissa Euroopan tason toiminta tuo 
lisäarvoa, mukaan lukien innovatiivisten 
startup-yritysten ja yhteiskunnallisten 
yritysten perustamiseen annettavan tuen 
edistäminen sekä innovatiivisten yritysten 
ja muiden organisaatiomuotojen 
kehittäminen Euroopan 
innovaationeuvoston sekä InvestEU-, 
Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmien 
toimintaa täydentäen, samalla kun otetaan 
kaikilta osin huomioon korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen näkökohdat 
kriittisen massan saavuttamiseksi, jolloin 
edistetään tulosten levittämistä ja 
hyödyntämistä;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) innovointiin perustuvat kokeilut, 
demonstronnit ja prototyyppien 
kehittäminen aloilla, joilla on keskeinen 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
merkitys ja joilla hyödynnetään 
sekä unionin että kansallisen tason 
tutkimuksen tuloksia unionin 
kansainvälisen kilpailukyvyn lujittamiseksi 
ja ratkaisujen löytämiseksi eurooppalaisen 
yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin 
haasteisiin;

b) innovointiin perustuvat kokeilut, 
demonstroinnit ja prototyyppien 
kehittäminen aloilla, joilla on keskeinen 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen merkitys ja joilla 
hyödynnetään sekä unionin että kansallisen 
tason tutkimuksen tuloksia unionin 
kansainvälisen kilpailukyvyn lujittamiseksi 
ja ratkaisujen löytämiseksi eurooppalaisen 
yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin 
haasteisiin;
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) etenkin maisterin- ja 
tohtorintutkintotason koulutustoiminta 
sekä ammatillinen täydennyskoulutus 
aloilla, joilla on mahdollisuudet vastata 
Euroopan tuleviin sosioekonomisiin 
tarpeisiin ja jotka laajentavat unionin 
osaamispohjaa, edistävät innovaatioon 
liittyvien taitojen kehittämistä, johtamis- ja 
yrittäjäntaitojen parantamista sekä 
tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta ja 
edistävät tietämyksen jakamista, 
mentorointia ja verkottumista EIT:n 
puitteissa suoritettujen tutkintojen ja 
saadun koulutuksen suorittaneiden 
keskuudessa;

c) vahvat yrittäjyysosiot sisältävä 
koulutustoiminta etenkin maisteri- ja 
tohtorikoulutuksen tasolla sekä 
ammatillinen täydennyskoulutus aloilla, 
joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan 
tuleviin sosioekonomisiin tarpeisiin ja 
jotka laajentavat unionin osaamispohjaa, 
edistävät innovaatioon liittyvien taitojen 
kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen 
parantamista sekä tutkijoiden ja 
opiskelijoiden liikkuvuutta ja edistävät 
tietämyksen jakamista, mentorointia ja 
verkottumista EIT:n koulutustoiminnan, 
myös EIT-luokitellun koulutuksen, 
osallistujien keskuudessa;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sidosryhmäyhteistyö ja 
innovointiin liittyvien parhaiden 
toimintatapojen levittäminen, joissa 
keskitytään ennen kaikkea korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen sekä 
yritysmaailman yhteistyön kehittämiseen, 
palvelu- ja rahoitusalat mukaan luettuina;

d) sidosryhmäyhteistyö ja 
innovointialan parhaiden toimintatapojen 
levittäminen, joissa keskitytään ennen 
kaikkea korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen sekä yritysmaailman 
yhteistyön kehittämiseen, palvelu- ja 
rahoitusalat mukaan luettuina;
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tukitoimet, joilla tuodaan 
projektien avulla yhteen korkea-asteen 
oppilaitoksia ja muita keskeisiä 
innovaatiotoimijoita, kuten yrityksiä, jotta 
ne voivat tehdä yhteistyötä strategisten 
valmiuksien kehittämisen kohteina 
olevilla osa-alueilla ja jotta korkea-asteen 
oppilaitoksia autetaan integroitumaan 
paremmin innovoinnin arvoketjuihin ja 
innovaatioekosysteemeihin;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminnan ja, tapauksen mukaan, 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien välisiin synergiavaikutuksiin ja 
täydentävyyteen pyrkiminen.

e) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminnan ja eurooppalaisten, kansallisten 
ja alueellisten ohjelmien väliset 
synergiavaikutukset ja täydentävyys.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 31
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava avoimuutensa uusille 
jäsenille aina kun nämä tuovat lisäarvoa 
kumppanuuteen;

b) varmistettava avoimuutensa uusille 
jäsenille kaikkialta unionista aina kun 
nämä tuovat lisäarvoa kumppanuuteen, 
jotta varmistetaan maantieteellinen 
tasapaino;

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laadittava ja toteutettava strategioita 
taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi.

e) laadittava ja toteutettava strategioita 
suoritustavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi.

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIT valitsee ja nimeää 
kumppanuuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi kilpailuun perustuvaa 
avointa menettelyä noudattaen. Tällöin 
sovelletaan eurooppalaisten 
kumppanuuksien valintaan sovellettavia 
tutkimusta ja innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman perusteita. EIT:n 
hallintoneuvosto voi täsmentää perusteita 

1. EIT valitsee ja nimeää 
kumppanuuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi noudattaen 
kilpailuun perustuvaa avointa menettelyä, 
jossa otetaan huomioon maantieteellinen 
tasapaino. Tällöin sovelletaan 
eurooppalaisten kumppanuuksien valintaan 
sovellettavia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman perusteita. 
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hyväksymällä ja julkaisemalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnalle perusteet , 
joissa periaatteina ovat huippuosaaminen ja 
merkityksellisyys innovoinnin kannalta.

EIT:n hallintoneuvosto voi täsmentää 
perusteita hyväksymällä ja julkaisemalla 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnalle 
perusteet, joissa periaatteina ovat 
huippuosaaminen ja merkityksellisyys 
innovoinnin kannalta.

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Kulttuurialan ja luovien alojen uuden 

osaamis- ja innovaatioyhteisön 
käynnistäminen

1. Kaudella 2021–2027 
käynnistetään uusi kulttuurialan ja 
luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisö, jotta voidaan 
hyödyntää kulttuuriin perustuvan 
luovuuden mahdollisuudet ja auttaa 
vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä ja 
älykästä kasvua sekä vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.
2. Kulttuurialan ja luovien alojen 
osaamis- ja innovaatioyhteisö
a) edistää teknistä innovointia 
yhdistämällä yrityksiä ja tutkimusta eri 
sektoreilta ja tieteenaloilta paikallisella, 
alueellisella, kansallisella ja unionin 
tasolla;
b) kouluttaa kulttuurialan ja luovien 
alojen seuraavan sukupolven innovoijia 
antamalla heille yrittäjyyttä tukevia, 
teknisiä ja digitaalisia taitoja, joita 
vaaditaan menestymiseen nopeasti 
muuttuvassa ympäristössä;
c) edistää oikeanlaisten 
perusedellytysten kehittämistä, jotta ideat 
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voidaan muuntaa uusiksi teknisiksi 
edistysaskeliksi ja yhteiskunnallisiksi 
innovaatioiksi, jotka parantavat 
elämänlaatua ja hyödyttävät unionin 
kansalaisia;
d) luo olosuhteet sen 
varmistamiseksi, että taiteellisten, 
kulttuuristen ja luovien taitojen ja 
opintojen sertifioinnille kehitetään 
puitteet ja tähän liittyen varmistetaan 
nimikkeiden ja muiden taitojen 
tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä 
sekä edistetään näin liikkuvuutta, 
näkyvyyttä ja mahdollisuuksien 
hyödyntämistä syrjimättä niitä unionin 
kansalaisia, jotka käyttävät oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen;
e) edistää uusien yritysten luomista 
ja kehittämistä kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla houkuttelemalla yrityssektorilta 
investointeja, tarvittavia resursseja ja 
pitkän aikavälin sitoumuksia, joilla 
täydennetään muita välineitä;
f) huolehtii synergioista nykyisten 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa 
sekä muiden eurooppalaisten 
kumppanuuksien, ohjelmien ja aloitteiden 
kanssa, jotta innovointia voidaan edistää 
kulttuurialan ja luovien alojen lisäksi 
myös muilla talouden aloilla; sekä
g) vahvistaa unionin asemaa 
globaalina toimijana kulttuurialalla ja 
luovilla aloilla hyödyntämällä unionin 
kansalaisten luovuutta ja kulttuurista 
monimuotoisuutta sekä edistämällä 
eurooppalaisen kulttuurin ja innovoinnin 
näkyvyyttä ja tunnetuksi tekemistä 
maailmanlaajuisesti.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 35
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT huolehtii muun ohessa tutkimusta ja 
innovointia tukevassa unionin 
puiteohjelmassa ja strategisessa innovaatio-
ohjelmassa vahvistettujen indikaattoreiden 
perusteella ja tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa siitä, että kunkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön tuotoksia, 
tuloksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti 
ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen 
arviointi. Tällaisen seurannan ja arvioinnin 
tulokset annetaan tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja ne 
julkistetaan.

EIT huolehtii muun ohessa tutkimusta ja 
innovointia tukevassa unionin 
puiteohjelmassa ja strategisessa innovaatio-
ohjelmassa vahvistettujen indikaattoreiden 
perusteella ja tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa siitä, että kunkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön tuotoksia, 
suorituskykyä, tuloksia ja vaikutuksia 
seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään 
määräajoin ulkoinen arviointi. Tällaisen 
seurannan ja arvioinnin tulokset annetaan 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja ne julkistetaan.

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt huolehtivat siitä, että 
niiden toimintaa harjoitetaan erittäin 
avoimesti. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on erityisesti luotava 
helppopääsyinen, maksuton verkkosivusto, 
josta saa tietoa niiden toiminnasta.

1. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt huolehtivat siitä, että 
niiden toimintaa harjoitetaan erittäin 
avoimesti. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on erityisesti luotava 
helppopääsyinen, maksuton verkkosivusto, 
josta saa kattavaa ja ajantasaista 
tietoa niiden toiminnasta.

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
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18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja 
EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut 
asianmukaiset indikaattorit, joissa 
keskitytään vaikutuksiin .

c) osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja 
EIT:n toimien seurantaan ja arviointiin 
tarkoitetut asianmukaiset indikaattorit, 
joissa keskitytään vaikutuksiin.

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mahdollisimman laadukkaisiin 
tuloksiin, tieteelliseen huippuosaamiseen ja 
mahdollisimman tehokkaaseen 
resurssienkäyttöön pääsemiseksi EIT 
varmistaa, että sen toimia – mukaan 
luettuina osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
hallinnoimat toimet – seurataan jatkuvasti 
ja järjestelmällisesti ja että niistä tehdään 
määräajoin riippumaton arviointi sen 
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti . Arviointien tulokset 
julkistetaan.

1. Mahdollisimman laadukkaisiin 
tuloksiin, tieteelliseen huippuosaamiseen ja 
mahdollisimman tehokkaaseen 
resurssienkäyttöön pääsemiseksi EIT 
varmistaa, että sen toimia – mukaan 
luettuina osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
hallinnoimat toimet – seurataan jatkuvasti 
ja järjestelmällisesti ja niistä tehdään 
riippumattomia arviointeja sen 
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti. Arviointien tulokset 
julkistetaan muun muassa julkaisemalla 
ne tämän asetuksen 16 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Komissio suorittaa EIT:tä koskevat 
arvioinnit sellaisten riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, jotka on 
valittu avoimella menettelyllä sen 
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti. Näissä arvioinneissa 
tarkastellaan, miten EIT täyttää tehtävänsä, 
käsitellään kaikkia EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimia ja tarkastellaan 
EIT:n tuomaa eurooppalaista lisäarvoa, 
toteutettujen toimien vaikutusta, 
tehokkuutta, kestävyyttä, toimivuutta, 
merkitystä ja johdonmukaisuutta kyseeseen 
tulevien kansallisten ja unionin 
politiikkojen kanssa ja/tai sitä, miten ne 
täydentävät näitä politiikkoja, mukaan 
lukien synergia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman muiden 
osien kanssa. Niissä otetaan huomioon eri 
osapuolten näkökannat sekä 
eurooppalaisella että kansallisella tasolla ja 
ne otetaan huomioon tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin puiteohjelman 
mukaisesti tehtävissä komission ohjelma-
arvioinneissa .

2. Komissio suorittaa EIT:tä koskevat 
arvioinnit sellaisten riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella, joilla on 
asianmukainen pätevyys ja jotka on valittu 
ansioiden perusteella ja avoimella 
menettelyllä sen varainhoitoa koskevien 
säännösten mukaisesti. Näissä 
arvioinneissa tarkastellaan, miten EIT 
täyttää tehtävänsä, käsitellään kaikkia 
EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimia ja tarkastellaan 
EIT:n tuomaa eurooppalaista lisäarvoa, 
toteutettujen toimien vaikutusta, 
tehokkuutta, kestävyyttä, toimivuutta, 
merkitystä ja johdonmukaisuutta kyseeseen 
tulevien kansallisten ja unionin 
politiikkojen kanssa ja/tai sitä, miten ne 
täydentävät näitä politiikkoja, mukaan 
lukien synergia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman muiden 
osien kanssa. Niissä otetaan huomioon eri 
osapuolten näkökannat sekä 
eurooppalaisella että kansallisella tasolla ja 
ne otetaan huomioon tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin puiteohjelman 
mukaisesti tehtävissä komission ohjelma-
arvioinneissa.

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi avoimella 
menettelyllä valittujen riippumattomien 
asiantuntijoiden avustamana suorittaa 
muita arviointeja strategisesti merkittävistä 
aihealueista tai teemoista tarkastellakseen 
EIT:n edistymistä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, kartoittaakseen toimien 
toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja 

3. Komissio voi ansioiden perusteella 
ja avoimella menettelyllä valittujen, 
asianmukaisen pätevyyden omaavien 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustamana suorittaa muita arviointeja 
strategisesti merkittävistä aihealueista tai 
teemoista tarkastellakseen EIT:n 
edistymistä asetettujen tavoitteiden 
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yksilöidäkseen parhaita toimintatapoja. 
Näitä muita arviointeja suorittaessaan 
komissio ottaa täysin huomioon EIT:hen ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöihin 
kohdistuvat hallinnolliset vaikutukset.

saavuttamisessa, kartoittaakseen toimien 
toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja 
yksilöidäkseen parhaita toimintatapoja. 
Näitä muita arviointeja suorittaessaan 
komissio ottaa täysin huomioon EIT:hen ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöihin 
kohdistuvat hallinnolliset vaikutukset.

Perustelu

Lisäyksellä varmistetaan tekstin sisäinen logiikka ja johdonmukaisuus.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus kaudeksi 1. 
tammikuuta 2021–31. joulukuuta 2027 
maksetaan rahoitusosuutena, joka on 
4 prosenttia Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman kokonaistalousarviosta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus voidaan maksaa 
tutkimusta ja innovointia tukevasta 
unionin puiteohjelmasta ja muista unionin 
ohjelmista peräisin olevana 
rahoitusosuutena, mikä ei vaikuta 
kyseisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä päätettyihin määriin.

EIT voi saada lisärahoitusta muista 
unionin ohjelmista.
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) se toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
maksaman rahoitusosuuden vähentäminen, 
muuttaminen tai peruuttaminen taikka 
niiden kanssa tehtyjen 
puitekumppanuussopimusten purkaminen;

j) se toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
maksaman rahoitusosuuden vähentäminen, 
muuttaminen tai peruuttaminen, kunhan 
toimenpiteelle on annettu riittävät 
perustelut, taikka niiden kanssa tehtyjen 
puitekumppanuussopimusten purkaminen;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIT:n henkilöstö koostuu EIT:n 
suoraan palkkaamista työntekijöistä. EIT:n 
henkilöstöön sovelletaan 
henkilöstösääntöjä, unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen 
ehtoja sekä toimielinten yhteisellä 
päätöksellä hyväksyttyjä näiden säännösten 
täytäntöönpanosäännöksiä.

1. EIT:n henkilöstö koostuu EIT:n 
suoraan palkkaamista työntekijöistä. EIT:n 
henkilöstöön 
sovelletaan henkilöstösääntöjä, unionin 
muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja sekä toimielinten 
yhteisellä päätöksellä hyväksyttyjä näiden 
säännösten täytäntöönpanosäännöksiä. 
Siirtymätoimenpiteenä tätä säännöstä 
sovelletaan niihin EIT:n henkilöstön 
jäseniin, joiden sopimukset päättyvät 
vuonna 2020.
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Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I A
SYNERGIAT MUIDEN UNIONIN 
OHJELMIEN KANSSA
Laajan toiminta-alansa ja erityisen 
roolinsa ansiosta EIT luo synergioita ja 
täydentävyyttä muiden EU:n ohjelmien tai 
välineiden kanssa muun muassa 
vahvistamalla tukeaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille niiden suunnittelu- 
ja täytäntöönpanotoimissa.
1. Synergiat Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman kanssa: EIT luo 
voimakkaita synergioita koko Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman kanssa. 
Erityisesti synergia Euroopan 
innovaationeuvoston kanssa on tärkeää 
”Avoin innovointi” -pilarin vaikutusten ja 
ekosysteemien tukemisen kannalta. 
[”Globaalit haasteet ja teollisuuden 
kilpailukyky”] -pilarissa EIT voi tehdä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä kautta 
yhteistyötä eurooppalaisten 
kumppanuuksien kanssa, osallistua 
missioihin, tukea kysyntäpuolen 
toimenpiteitä ja tarjota 
hyödyntämispalveluja teknologian siirron 
edistämiseksi ja aihekohtaisten klusterien 
tai muiden eurooppalaisten 
kumppanuuksien saavuttamien tulosten 
kaupallistamisen nopeuttamiseksi. EIT 
tehostaa pyrkimyksiään hyödyntää 
synergiaa ja täydentävyyttä nykyisten 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välillä ja 
eri toimijoiden ja aloitteiden kanssa 
unionin tasolla ja maailmanlaajuisesti 
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sekä laajentaa yhteistyöorganisaatioiden 
verkostoaan sekä strategisella että 
toiminnallisella tasolla välttäen samalla 
päällekkäisyyksiä seuraavin tavoin:
– tiivis yhteistyö Euroopan 
innovaationeuvoston ja InvestEU-
ohjelman kanssa innovatiivisille 
yrityksille annetun tuen (eli rahoituksen 
ja palvelujen) tehostamiseksi sekä 
käynnistys- että laajentumisvaiheissa 
erityisesti osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
kautta;
– EIT:n toimien suunnittelu ja 
täytäntöönpano, jotta voidaan saavuttaa 
mahdollisimman suuri synergia ja 
täydentävyys Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman muiden osien kanssa;
– työskentely yhdessä EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa sekä kansallisella 
että alueellisella tasolla luomalla 
jäsennelty vuoropuhelu ja koordinoimalla 
toimia, joilla pyritään mahdollistamaan 
synergiat kansallisten ja alueellisten 
aloitteiden kanssa, älykkään 
erikoistumisen strategiat mukaan lukien, 
sekä mahdollisuuksien mukaan 
toteuttamalla Euroopan 
innovaatioekosysteemejä hyvien 
toimintatapojen ja saatujen opetusten 
tunnistamiseksi, jakamiseksi ja 
levittämiseksi;
– innovatiivisten käytäntöjen ja 
tulosten jakaminen ja levittäminen koko 
unionissa ja laajemminkin, jotta 
innovaatiopolitiikkaan unionissa voidaan 
vaikuttaa koordinoidusti muiden 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
osien kanssa;
– panostus innovaatiopolitiikan 
keskusteluihin ja unionin 
toimintapolitiikan prioriteettien 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon 
työskentelemällä jatkuvasti kaikkien 
asiaankuuluvien Euroopan komission 
yksiköiden sekä muiden unionin 
ohjelmien ja niiden sidosryhmien kanssa 
ja tutkimalla politiikan 
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toteuttamisaloitteiden sisältämiä 
mahdollisuuksia;
– synergiaetujen hyödyntäminen 
muiden unionin ohjelmien, myös 
inhimillisen pääoman kehittämistä ja 
innovointia tukevien ohjelmien (kuten 
Euroopan tiede- ja teknologiayhteistyö 
(COST), Euroopan sosiaalirahasto plus 
(ESR+), Euroopan aluekehitysrahasto 
(EAKR), Erasmus+-ohjelma, Luova 
Eurooppa -ohjelma, COSME Plus - ja 
sisämarkkinaohjelma sekä InvestEU-
ohjelma) kanssa;
– strategisten liittoutumien 
luominen keskeisten 
innovaatiotoimijoiden kanssa unionin 
tasolla ja kansainvälisesti sekä osaamis- 
ja innovointiyhteisöjen tukeminen 
yhteistyön ja yhteyksien luomiseksi 
keskeisten kolmansien maiden 
osaamiskolmiokumppaneiden kanssa, kun 
tarkoituksena on avata uusia markkinoita 
tai mahdollisuuksia osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen tukemille ratkaisuille 
ja houkutella rahoitusta ja osaajia 
unionin ulkopuolelta. Kolmansien maiden 
osallistumista edistetään 
vastavuoroisuuden ja molemminpuolisen 
hyödyn periaatteiden mukaisesti.
Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- 
ja innovaatioyhteisö rakentaa vahvaa 
synergiaa Horisontti Eurooppa 
puiteohjelman asiaankuuluvien 
aloitteiden kanssa ja erityisesti pilariin II 
kuuluvan klusterin [Osallisuutta edistävä 
ja turvallinen yhteiskunta] ja sen 
toiminta-alojen ”Kulttuuriperintö” ja 
”Demokratia” kanssa. Kulttuurialan ja 
luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisö täydentää tehokkaasti 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
muita osia ja nykyisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön EIT Digitalin 
toimintaa.
2. Synergiat Erasmus+-ohjelman 
kanssa: Erasmus+ ja EIT kehittävät 
synergiaa yhteisöjensä välillä. Yhteistyöllä 
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pyritään varmistamaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneina 
olevien oppilaitosten Erasmus+-
opiskelijat voivat osallistua osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kesäkursseille tai 
muuhun soveltuvaan koulutukseen (esim. 
yrittäjyys- ja 
innovaatiojohtamiskoulutukseen) ja luoda 
kontakteja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen alumniverkostoon. 
Synergiavaikutukset varmistetaan 
mahdollisuuksien mukaan Eurooppa-
yliopistoaloitteella, joka auttaa 
valtavirtaistamaan EIT:n 
koulutustoimintaa systeemisen 
vaikutuksen aikaansaamiseksi.
3. Synergiat Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelman kanssa: Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
yhteistoimintakeskittymät tekevät 
yhteistyötä Euroopan digitaali-
innovointikeskittymien kanssa tukeakseen 
teollisuuden ja julkisen sektorin 
organisaatioiden digitalisaatiokehitystä. 
Kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- 
ja innovaatioyhteisö voisi myös antaa 
arvokkaan monialaisen panoksen useisiin 
klusteriin [Digitaalitalous ja -teknologia 
ja teollisuus] kuuluviin toimintoihin, 
erityisesti kun on kyse 
valmistusteknologioista, joiden puitteissa 
tarve kehittää uusia tuotteita riippuu 
pitkälti kulttuurialan ja luovien alojen 
kehityksestä.
4. Synergiat koheesiopolitiikan 
rahastojen (erityisesti EAKR- ja ERI+-
rahastojen) kanssa: EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt edistävät 
yhteistoimintakeskittymiensä kautta 
alueellista ja alueiden rajat ylittävää 
yhteistyötä osaamiskolmion eri 
toimijoiden (koulutus, tutkimus, liike-
elämä) ja hallintoviranomaisten välillä 
huolehtien synergiasta alueiden välistä 
yhteistyötä ja investointeja koskevien 
Euroopan komission toimien kanssa 
kyseeseen tulevilla älykkään 
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erikoistumisen prioriteettialoilla.
5. Synergiat InvestEU-ohjelman 
kanssa: EIT:n osaamis- ja 
innovointiyhteisöt pyrkivät yhteistyössä 
InvestEU-neuvontakeskuksen kanssa 
tarjoamaan teknistä tukea ja apua 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen tukemille 
yrityksille hankkeiden valmistelua, 
kehittämistä ja toteutusta varten. 
Kulttuurialan ja luovien alojen 
rahoituksensaantimahdollisuudet ovat 
rajalliset, joten synergiaetuja pyritään 
löytämään kulttuurialan ja luovien 
toimialojen takausjärjestelyn kanssa. 
Kyseessä on rahoitusmekanismi, joka 
auttaa laajentamaan kulttuurihankkeita 
ja luovia hankkeita tarjoamalla takuita 
rahoituksen välittäjille.
6. Synergiat Luova Eurooppa -
ohjelman kanssa: Luova Eurooppa -
ohjelma on erityisen tärkeä kulttuurialan 
ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toiminnan kannalta, 
sillä sen toimintalohkot ja erityiset 
ehdotuspyynnöt liittyvät tiettyihin luovien 
alojen kohtaamiin haasteisiin. Näin ollen 
kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- 
ja innovaatioyhteisön ja Luova Eurooppa 
-ohjelman välillä kehitetään vahvoja 
synergioita ja täydentävyyttä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.
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