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Tarkistus 128
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon sopimuspuolten 
21. konferenssissa (COP 21) Pariisissa 
12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin 
sopimuksen,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 129
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman sekä 
kestävän kehityksen tavoitteet,

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 130
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 c viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon komission tiedonannon 
Euroopan parlamentille, Eurooppa-
neuvostolle, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta (COM(2019)0640),

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 131
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 d viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki),

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.
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Tarkistus 132
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
olisi määriteltävä EIT:n prioriteettialat ja 
pitkän aikavälin strategia, ja siihen olisi 
sisällyttävä arvio sen sosioekonomisista 
vaikutuksista ja sen mahdollisuuksista 
saada innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa olisi otettava huomioon EIT:n 
seurannan ja arvioinnin tulokset.

(2) Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
olisi esitettävä EIT:n pitkän aikavälin 
strategia, tavoitteet ja painopistealat, ja 
siihen olisi sisällyttävä arvio sen 
sosioekonomisista ja sosioekologisista 
vaikutuksista ja sen mahdollisuuksista 
saada innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa vastatessa yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, erityisesti liittyen sen 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
vähentämistä nollaan viimeistään 
vuoteen 2040 mennessä koskevaan 
panokseen, joka on kytköksissä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaan ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. 
Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
otettava huomioon EIT:n seurannan ja 
arvioinnin tulokset.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 133
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
olisi määriteltävä EIT:n prioriteettialat ja 

(2) Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
on määriteltävä EIT:n prioriteettialat ja 



PE650.625v01-00 6/188 AM\1204114FI.docx

FI

pitkän aikavälin strategia, ja siihen olisi 
sisällyttävä arvio sen sosioekonomisista 
vaikutuksista ja sen mahdollisuuksista 
saada innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa olisi otettava huomioon EIT:n 
seurannan ja arvioinnin tulokset.

pitkän aikavälin strategia, ja siihen olisi 
sisällyttävä arvio sen sosioekonomisista 
vaikutuksista ja sen mahdollisuuksista 
saada innovoinnista parasta mahdollista 
lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa on otettava huomioon EIT:n 
seurannan ja arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 134
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
olisi sisällyttävä analyysi EIT:n toimien ja 
unionin muiden aloitteiden, välineiden ja 
ohjelmien välisestä mahdollisesta ja 
asianmukaisesta synergiasta ja 
keskinäisestä täydentävyydestä,

(3) Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
on sisällyttävä mahdollisuuksia koskeva 
analyysi ja siinä on lisättävä EIT:n 
toimien ja unionin muiden aloitteiden, 
välineiden ja ohjelmien välistä 
asianmukaista synergiaa ja keskinäistä 
täydentävyyttä,

Or. en

Tarkistus 135
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Strategisen innovaatio-ohjelman tavoitteet
1. EIT-asetuksen 4 artiklan mukaisesti 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa on 
esitettävä EIT:n pitkän aikavälin 
strategia, tavoitteet ja painopistealat 



AM\1204114FI.docx 7/188 PE650.625v01-00

FI

vuosiksi 2021–2027 sekä määritettävä sen 
keskeiset toimet, asetetut tavoitteet, 
odotettu sosioekonominen ja 
sosioekologinen vaikutus, mukaan lukien 
sen vaikutus kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentämiseen nollaan 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä, mikä 
on kytköksissä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman politiikkaa koskeviin 
painopistealoihin, ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, 
sekä mainitulla kaudella tarvittavat 
resurssit.
2. Sillä varmistetaan EIT:n 
yhdenmukaisuus Horisontti Eurooppa -
ohjelman kanssa.
3. Sillä taataan synergia ja täydentävyys 
muiden asiaankuuluvien unionin 
ohjelmien, painopisteiden ja sitoumusten 
kanssa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 136
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
esitetään Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) strategia ja 
painopisteet vuosiksi 2021–2027. Kyseessä 
on EIT:n pääasiallinen strategia-asiakirja 
seuraavaksi ohjelmakaudeksi, ja siinä 
nostetaan tavoitetasoa kunnianhimoisilla 
tavoitteilla sekä määritellään keskeiset 

Tässä strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
esitetään Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) pitkän 
aikavälin strategia ja painopisteet 
vuosiksi 2021–2027. Siinä määritellään 
EIT:n tavoitteet, keskeiset toimet, 
tulostavoitteet ja vaikutus sekä tarvittavat 
resurssit seuraavaksi ohjelmakaudeksi. 
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toimet, tulostavoitteet ja tarvittavat 
resurssit. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa varmistetaan, että EIT:n 
strategia on tarvittavilta osin linjassa 
[Horisontti Eurooppa -ehdotuksen] kanssa. 
Horisontti Eurooppa on unionin 
puiteohjelma, josta tuetaan tutkimusta ja 
innovointia vuosina 2021–2027. Samalla 
varmistetaan asianmukainen synergia ja 
täydentävyys EIT:n toimien ja unionin 
muiden aloitteiden, strategioiden ja 
välineiden välillä.

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
varmistetaan, että EIT:n strategia on 
tarvittavilta osin linjassa [Horisontti 
Eurooppa -ehdotuksen] kanssa. Horisontti 
Eurooppa on tutkimusta ja innovointia 
koskeva unionin puiteohjelma 
vuosina 2021–2027. Samalla varmistetaan 
asianmukainen synergia ja täydentävyys 
EIT:n toimien ja unionin muiden 
ohjelmien, strategioiden, välineiden ja 
sitoumusten välillä.

Or. en

Tarkistus 137
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosien 2021–2027 strategista innovaatio-
ohjelmaa on valmisteltu Euroopan 
komission tekemällä 
vaikutustenarvioinnilla. Siinä otetaan 
huomioon EIT:n hallintoneuvoston esitys 
strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi, joka 
toimitettiin Euroopan komissiolle 
20. joulukuuta 2017 EIT-asetuksen21 
mukaisesti. Siinä otetaan huomioon myös 
Euroopan komission kesäkuussa 2018 
julkistama uusi [Horisontti Eurooppa -
ehdotus] ja erityisesti EIT:n keskeinen 
rooli osana [Avoin innovointi] -pilaria 
(pilari III) samoin kuin EIT:n osuus 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemisessa, mukaan lukien 
ilmastotavoitteita varten asetetut 
virstanpylväät, sekä Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn (pilari II) ja huipputason 
tieteen (pilari I) tukemisessa. Strateginen 
innovaatio-ohjelma perustuu EIT:n 
toiminnasta viimeksi kuluneina vuosina 

Vuosien 2021–2027 strategista innovaatio-
ohjelmaa on valmisteltu Euroopan 
komission tekemällä 
vaikutustenarvioinnilla. Siinä otetaan 
huomioon EIT:n hallintoneuvoston esitys 
strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi, joka 
toimitettiin Euroopan komissiolle 
20. joulukuuta 2017 EIT-asetuksen21 
mukaisesti. Siinä otetaan huomioon myös 
Euroopan komission kesäkuussa 2018 
julkistama uusi [Horisontti Eurooppa -
ehdotus] ja erityisesti EIT:n keskeinen 
rooli osana [Avoin innovointi] -pilaria 
(pilari III) samoin kuin EIT:n osuus 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemisessa, erityisesti Pariisin 
sopimuksen ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoa koskevat 
unionin sitoumukset, sekä Euroopan 
teollisuuden kilpailukyvyn (pilari II) ja 
huipputason tieteen (pilari I) tukemisessa. 
Strateginen innovaatio-ohjelma perustuu 
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saatuihin kokemuksiin ja keskeisten 
sidosryhmien kanssa käytyjen laajojen 
kuulemisten tuloksiin.

EIT:n toiminnasta viimeksi kuluneina 
vuosina saatuihin kokemuksiin ja 
keskeisten sidosryhmien kanssa käytyjen 
laajojen kuulemisten tuloksiin.

_________________ _________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, 
s. 1). Muutettu 11 päivänä joulukuuta 2013 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1292/2013 
(EUVL L 347, 11.12.2013, s. 174).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, 
s. 1). Muutettu 11 päivänä joulukuuta 2013 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1292/2013 
(EUVL L 347, 11.12.2013, s. 174).

Or. en

Tarkistus 138
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuosien 2021–2027 strategista innovaatio-
ohjelmaa on valmisteltu Euroopan 
komission tekemällä 
vaikutustenarvioinnilla. Siinä otetaan 
huomioon EIT:n hallintoneuvoston esitys 
strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi, joka 
toimitettiin Euroopan komissiolle 
20. joulukuuta 2017 EIT-asetuksen21 
mukaisesti. Siinä otetaan huomioon myös 
Euroopan komission kesäkuussa 2018 
julkistama uusi [Horisontti Eurooppa -
ehdotus] ja erityisesti EIT:n keskeinen 
rooli osana [Avoin innovointi] -pilaria 
(pilari III) samoin kuin EIT:n osuus 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemisessa, mukaan lukien 
ilmastotavoitteita varten asetetut 
virstanpylväät, sekä Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn (pilari II) ja huipputason 

Vuosien 2021–2027 strategista innovaatio-
ohjelmaa on valmisteltu Euroopan 
komission tekemällä 
vaikutustenarvioinnilla. Siinä otetaan 
huomioon EIT:n hallintoneuvoston esitys 
strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi, joka 
toimitettiin Euroopan komissiolle 
20. joulukuuta 2017 EIT-asetuksen21 
mukaisesti. Siinä otetaan huomioon myös 
Euroopan komission kesäkuussa 2018 
julkistama uusi [Horisontti Eurooppa -
ehdotus] ja erityisesti EIT:n keskeinen 
rooli osana [Avoin innovointi] -pilaria 
(pilari III) samoin kuin EIT:n osuus 
maailmanlaajuisten ja yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemisessa, mukaan lukien 
ilmastotavoitteita varten asetetut 
virstanpylväät, sekä Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn (pilari II) ja huipputason 
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tieteen (pilari I) tukemisessa. Strateginen 
innovaatio-ohjelma perustuu EIT:n 
toiminnasta viimeksi kuluneina vuosina 
saatuihin kokemuksiin ja keskeisten 
sidosryhmien kanssa käytyjen laajojen 
kuulemisten tuloksiin.

tieteen (pilari I) tukemisessa. Strateginen 
innovaatio-ohjelma perustuu EIT:n 
toiminnasta viimeksi kuluneina vuosina 
saatuihin kokemuksiin ja keskeisten 
sidosryhmien kanssa käytyjen laajojen 
kuulemisten tuloksiin.

_________________ _________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, 
s. 1). Muutettu 11 päivänä joulukuuta 2013 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1292/2013 
(EUVL L 347, 11.12.2013, s. 174).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, 
s. 1). Muutettu 11 päivänä joulukuuta 2013 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 1292/2013 
(EUVL L 347, 11.12.2013, s. 174).

Or. en

Tarkistus 139
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
otetaan huomioon Horisontti Eurooppa -
ohjelman strateginen suunnittelu, jotta 
voidaan varmistaa yhteiset linjaukset 
puiteohjelman toimien ja muiden 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien kanssa, 
huolehtia johdonmukaisuudesta suhteessa 
EU:n prioriteetteihin ja sitoumuksiin sekä 
lisätä täydentävyyttä ja synergiaa 
kansallisten ja alueellisten 
rahoitusohjelmien ja prioriteettien kanssa.

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
otetaan huomioon Horisontti Eurooppa -
ohjelman strateginen suunnittelu, jotta 
voidaan varmistaa yhteiset linjaukset 
puiteohjelman toimien kanssa sekä 
synergiat ja täydentävyys muiden 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien kanssa 
ja huolehtia johdonmukaisuudesta 
suhteessa EU:n prioriteetteihin ja 
sitoumuksiin, erityisesti Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan. Sen tavoitteena on 
myös lisätä täydentävyyttä ja synergiaa 
kansallisten ja alueellisten 
rahoitusohjelmien ja prioriteettien kanssa.

Or. en
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Tarkistus 140
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT perustettiin vuonna 2008. Sen 
tavoitteena on edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 
innovaatiokapasiteettia. Se on ollut 
pioneeritoimija koulutuksen, 
yritystoiminnan ja tutkimuksen 
integroinnissa (osaamiskolmio). 
Toiminnassa ovat korostuneet yrittäjätaidot 
ja innovointikyky. EIT väliarviointi 
vahvisti vuonna 2018, että EIT:lle on 
edelleen sama lähtökohtainen tarve ja että 
innovaatiovetoisen osaamiskolmion malli 
on edelleen ajankohtainen.

EIT perustettiin vuonna 2008. Sen 
tavoitteena on edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 
innovaatiokapasiteettia. Se on ollut 
pioneeritoimija korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation 
ja tutkimuksen integroinnissa 
(osaamiskolmio). Toiminnassa ovat 
korostuneet yrittäjätaidot ja 
innovointikyky. EIT on perustamisestaan 
alkaen vaiheittain vakiinnuttanut 
asemansa menestyksellisenä välineenä, 
jolla voidaan puuttua yhteiskunnallisiin 
haasteisiin osaamiskolmion integroinnin 
ja EU:n laajuisten 
innovaatioekosysteemien luomisen kautta. 
EIT väliarviointi vahvisti vuonna 2017, 
että EIT:lle on edelleen sama 
lähtökohtainen tarve ja että 
innovaatiovetoisen osaamiskolmion malli 
on edelleen ajankohtainen.

Or. en

Tarkistus 141
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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EIT perustettiin vuonna 2008. Sen 
tavoitteena on edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 
innovaatiokapasiteettia. Se on ollut 
pioneeritoimija koulutuksen, 
yritystoiminnan ja tutkimuksen 
integroinnissa (osaamiskolmio). 
Toiminnassa ovat korostuneet yrittäjätaidot 
ja innovointikyky. EIT väliarviointi 
vahvisti vuonna 2018, että EIT:lle on 
edelleen sama lähtökohtainen tarve ja että 
innovaatiovetoisen osaamiskolmion malli 
on edelleen ajankohtainen.

EIT perustettiin vuonna 2008. Sen 
tavoitteena on edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 
innovaatiokapasiteettia. Se on ollut 
pioneeritoimija korkea-asteen 
koulutuksen, yritystoiminnan, tutkimuksen 
ja innovoinnin integroinnissa 
(osaamiskolmio). Toiminnassa ovat 
korostuneet yrittäjätaidot ja 
innovointikyky. EIT väliarviointi vahvisti 
vuonna 2018, että EIT:lle on edelleen sama 
lähtökohtainen tarve ja että 
innovaatiovetoisen osaamiskolmion malli 
on edelleen ajankohtainen.

Or. en

Tarkistus 142
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n perustamisesta kuluneen kymmenen 
vuoden aikana innovaatiotahti on 
nopeutunut dramaattisesti. Innovointi tuo 
talouden aloille syvällisiä muutoksia, jotka 
ravistelevat yritystoimintaa ja luovat 
ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. 
Maailmassa, jossa globaali talousjärjestys 
on muutostilassa ja kansainvälinen kilpailu 
kiristyy, EU on yhä riippuvaisempi 
lahjakkuuksista ja innovointikyvystään. 
Yhteissuunnittelu, yhteistyö ja 
yhteiskehittäminen eivät ole koskaan olleet 
yhtä tärkeitä tieteenalojen välisesti ja 
koulutuksen, liike-elämän ja tutkimuksen 
välillä kuin tällä hetkellä, kun 
ratkaistavanamme on maailmanlaajuisia 
haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen 
kestämättömään käyttöön, digitalisaatioon, 

EIT:n perustamisesta kuluneen kymmenen 
vuoden aikana innovaatiotahti on 
nopeutunut dramaattisesti. Innovointi tuo 
talouden aloille syvällisiä muutoksia, jotka 
ravistelevat yritystoimintaa ja luovat 
ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. 
Maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen 
vaikutukset kasvavat, globaali 
talousjärjestys on muutostilassa ja 
kansainvälinen kilpailu kiristyy, EU on yhä 
riippuvaisempi lahjakkuuksista ja 
innovointikyvystään. Yhteissuunnittelu, 
yhteistyö ja yhteiskehittäminen eivät ole 
koskaan olleet yhtä tärkeitä tieteenalojen 
välisesti ja koulutuksen, tutkimuksen, 
liike-elämän ja julkisten ja kolmannen 
sektorin organisaatioiden välillä kuin tällä 
hetkellä, kun ratkaistavanamme on 
maailmanlaajuisia haasteita, jotka liittyvät 
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väestörakenteen muutoksiin tai 
terveydenhuollon ja elintarvikehuollon 
tulevaan kehitykseen.

esimerkiksi ilmastonmuutokseen, 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen ja luonnonvarojen 
kestämättömään käyttöön, siirtymiseen 
yhteiskuntaan, jossa kasvihuonekaasujen 
nettopäästöt on vähennetty nollaan, 
digitalisaatioon ja sosiaalisiin muutoksiin, 
väestörakenteen muutoksiin tai 
terveydenhuollon ja elintarvikehuollon 
tulevaan kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 143
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n perustamisesta kuluneen kymmenen 
vuoden aikana innovaatiotahti on 
nopeutunut dramaattisesti. Innovointi tuo 
talouden aloille syvällisiä muutoksia, jotka 
ravistelevat yritystoimintaa ja luovat 
ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. 
Maailmassa, jossa globaali talousjärjestys 
on muutostilassa ja kansainvälinen kilpailu 
kiristyy, EU on yhä riippuvaisempi 
lahjakkuuksista ja innovointikyvystään. 
Yhteissuunnittelu, yhteistyö ja 
yhteiskehittäminen eivät ole koskaan olleet 
yhtä tärkeitä tieteenalojen välisesti ja 
koulutuksen, liike-elämän ja tutkimuksen 
välillä kuin tällä hetkellä, kun 
ratkaistavanamme on maailmanlaajuisia 
haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen 
kestämättömään käyttöön, digitalisaatioon, 
väestörakenteen muutoksiin tai 
terveydenhuollon ja elintarvikehuollon 
tulevaan kehitykseen.

EIT:n perustamisesta kuluneen kymmenen 
vuoden aikana innovaatiotahti on 
nopeutunut dramaattisesti. Innovointi tuo 
talouden aloille ja koko yhteiskuntaan 
syvällisiä muutoksia, jotka ravistelevat 
yritystoimintaa ja luovat 
ennennäkemättömiä mahdollisuuksia 
samoin kuin uusia haasteita. Maailmassa, 
jossa globaali talousjärjestys on 
muutostilassa ja kansainvälinen kilpailu 
kiristyy, EU on yhä riippuvaisempi 
lahjakkuuksista ja innovointikyvystään. 
Yhteissuunnittelu, yhteistyö ja 
yhteiskehittäminen eivät ole koskaan olleet 
yhtä tärkeitä tieteenalojen välisesti ja 
koulutuksen, liike-elämän ja tutkimuksen 
välillä kuin tällä hetkellä, kun 
ratkaistavanamme on maailmanlaajuisia 
haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen 
kestämättömään käyttöön, digitalisaatioon, 
väestörakenteen muutoksiin tai 
terveydenhuollon, pandemioiden 
leviäminen mukaan lukien, ja 
elintarvikehuollon tulevaan kehitykseen.
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Or. en

Perustelu

Pandemioiden leviäminen ja niiden torjunta asettavat tulevaisuudessa varmasti 
maailmanlaajuisen haasteen.

Tarkistus 144
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n perustamisesta kuluneen kymmenen 
vuoden aikana innovaatiotahti on 
nopeutunut dramaattisesti. Innovointi tuo 
talouden aloille syvällisiä muutoksia, jotka 
ravistelevat yritystoimintaa ja luovat 
ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. 
Maailmassa, jossa globaali talousjärjestys 
on muutostilassa ja kansainvälinen kilpailu 
kiristyy, EU on yhä riippuvaisempi 
lahjakkuuksista ja innovointikyvystään. 
Yhteissuunnittelu, yhteistyö ja 
yhteiskehittäminen eivät ole koskaan olleet 
yhtä tärkeitä tieteenalojen välisesti ja 
koulutuksen, liike-elämän ja tutkimuksen 
välillä kuin tällä hetkellä, kun 
ratkaistavanamme on maailmanlaajuisia 
haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen 
kestämättömään käyttöön, 
digitalisaatioon, väestörakenteen 
muutoksiin tai terveydenhuollon ja 
elintarvikehuollon tulevaan kehitykseen.

EIT:n perustamisesta kuluneen kymmenen 
vuoden aikana innovaatiotahti on 
nopeutunut. Innovointi tuo talouden aloille 
syvällisiä muutoksia, jotka ravistelevat 
yritystoimintaa ja luovat 
ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. 
Maailmassa, jossa globaali talousjärjestys 
on muutostilassa ja kansainvälinen kilpailu 
kiristyy, EU on yhä riippuvaisempi 
lahjakkuuksista ja innovointikyvystään. 
Yhteissuunnittelu, yhteistyö ja 
yhteiskehittäminen eivät ole koskaan olleet 
yhtä tärkeitä tieteenalojen välisesti ja 
koulutuksen, liike-elämän ja tutkimuksen 
välillä kuin tällä hetkellä, kun 
ratkaistavanamme on maailmanlaajuisia 
haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi 
terveydenhuoltoon, elintarvikehuoltoon, 
digitalisaatioon ja väestörakenteen 
muutoksiin sekä uusiin talous- ja 
teollisuusstrategioihin.

Or. en

Tarkistus 145
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on perustamisensa jälkeen vähitellen 
vakiinnuttanut asemansa toimivana 
välineenä vastata yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. EIT toimii pääasiassa osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen (Knowledge and 
Innovation Communities) kautta. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt ovat koulutusalan 
organisaatioiden, liike-elämän ja 
tutkimuslaitosten välisiä laajamittaisia 
eurooppalaisia kumppanuuksia. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä 
toiminnassa kahdeksan seuraavilla aloilla: 
ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, 
elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, 
kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus (ks. kuva 2).

EIT on perustamisensa jälkeen vähitellen 
vakiinnuttanut asemansa ainutlaatuisena 
välineenä vastata yhteiskunnallisiin 
haasteisiin osaamiskolmion integroinnin 
kautta. EIT toimii pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen (Knowledge and 
Innovation Communities) kautta. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt ovat koulutusalan 
organisaatioiden, liike-elämän ja 
tutkimuslaitosten välisiä laajamittaisia 
eurooppalaisia kumppanuuksia. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä 
toiminnassa kahdeksan seuraavilla aloilla: 
ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, 
elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, 
kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus (ks. kuva 2). EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tavoitteiden on aina oltava yhteneviä tässä 
yhteydessä keskeisimpien unionin 
toimintapolitiikkojen kanssa, joita ovat 
teollisuusstrategia, vihreän kehityksen 
ohjelma ja talouden elvytyssuunnitelma, 
ja tavoitteilla olisi edistettävä 
toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 146
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on perustamisensa jälkeen vähitellen 
vakiinnuttanut asemansa toimivana 
välineenä vastata yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. EIT toimii pääasiassa osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen (Knowledge and 

EIT toimii pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen (Knowledge and 
Innovation Communities) kautta. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt ovat Horisontti 
Eurooppa -asetuksen mukaisesti 
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Innovation Communities) kautta. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt ovat koulutusalan 
organisaatioiden, liike-elämän ja 
tutkimuslaitosten välisiä laajamittaisia 
eurooppalaisia kumppanuuksia. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä 
toiminnassa kahdeksan seuraavilla aloilla: 
ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, 
elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, 
kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus (ks. kuva 2).

koulutusalan organisaatioiden, liike-elämän 
ja tutkimuslaitosten välisiä laajamittaisia 
eurooppalaisia kumppanuuksia. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä 
toiminnassa kahdeksan seuraavilla aloilla: 
ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, 
elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, 
kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus.

Or. en

Tarkistus 147
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on perustamisensa jälkeen vähitellen 
vakiinnuttanut asemansa toimivana 
välineenä vastata yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. EIT toimii pääasiassa osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen (Knowledge and 
Innovation Communities) kautta. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt ovat koulutusalan 
organisaatioiden, liike-elämän ja 
tutkimuslaitosten välisiä laajamittaisia 
eurooppalaisia kumppanuuksia. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä 
toiminnassa kahdeksan seuraavilla aloilla: 
ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, 
elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, 
kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus (ks. kuva 2).

EIT on perustamisensa jälkeen vähitellen 
vakiinnuttanut asemansa toimivana 
välineenä vastata yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. EIT toimii pääasiassa osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen (Knowledge and 
Innovation Communities) kautta. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt ovat korkea-asteen 
oppilaitosten, liike-elämän ja 
tutkimuslaitosten sekä innovaatio-
organisaatioiden välisiä laajamittaisia 
eurooppalaisia kumppanuuksia. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä 
toiminnassa kahdeksan seuraavilla aloilla: 
ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, 
elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, 
kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus (ks. kuva 2).

Or. en

Tarkistus 148
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Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on perustamisensa jälkeen vähitellen 
vakiinnuttanut asemansa toimivana 
välineenä vastata yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. EIT toimii pääasiassa osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen (Knowledge and 
Innovation Communities) kautta. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt ovat koulutusalan 
organisaatioiden, liike-elämän ja 
tutkimuslaitosten välisiä laajamittaisia 
eurooppalaisia kumppanuuksia. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä 
toiminnassa kahdeksan seuraavilla aloilla: 
ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, 
elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, 
kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus (ks. kuva 2).

EIT on perustamisensa jälkeen vähitellen 
vakiinnuttanut asemansa välineenä vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. EIT toimii 
pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen (Knowledge and 
Innovation Communities) kautta. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt ovat koulutusalan 
organisaatioiden, liike-elämän ja 
tutkimuslaitosten välisiä laajamittaisia 
eurooppalaisia kumppanuuksia. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä on tällä hetkellä 
toiminnassa kahdeksan seuraavilla aloilla: 
ilmastonmuutos, digitalisaatio, energia, 
elintarvikkeet, terveys, raaka-aineet, 
kaupunkiliikenne ja lisäarvoa tuova 
valmistusteollisuus (ks. kuva 2).

Or. en

Tarkistus 149
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö 
järjestyy noin 5–
10 yhteistoimintakeskittymän22 ympärille, 
jotka toimivat maantieteellisinä keskuksina 
osaamiskolmion käytännön integroinnissa. 
Ne on organisoitu ja strukturoitu 
kulloisenkin kansallisen ja alueellisen 
innovaatiokontekstin mukaisesti, ja ne 
rakentuvat yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön keskeisten 
kumppaneiden nykyisten laboratorioiden, 
toimipisteiden tai kampusten muodostaman 
yleiseurooppalaisen verkoston varaan.

Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö 
järjestyy noin 5–
10 yhteistoimintakeskittymän22 ympärille, 
jotka toimivat maantieteellisinä keskuksina 
osaamiskolmion käytännön integroinnissa. 
Ne on organisoitu ja strukturoitu 
kulloisenkin kansallisen ja alueellisen 
innovaatiokontekstin mukaisesti, ja ne 
rakentuvat yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön keskeisten 
kumppaneiden nykyisten laboratorioiden, 
toimipisteiden tai kampusten muodostaman 
yleiseurooppalaisen verkoston varaan. On 
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kuitenkin tarpeen taata EIT:n 
myöntämän rahoituksen 
oikeudenmukaisempi jakautuminen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneiden keskuudessa estämällä 
varojen kohdentamisen maantieteellinen 
keskittyminen.

_________________ _________________
22 Yhteistoimintakeskittymässä on kyse 
maantieteellisestä alueesta, jonne osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen tärkeimmät 
osaamiskolmiokumppanit ovat 
sijoittautuneet, jolla ne voivat olla helposti 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Yhteistoimintakeskittymä muodostaa 
kiintopisteen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnalle kyseisellä 
alueella.

22 Yhteistoimintakeskittymässä on kyse 
maantieteellisestä alueesta, jonne osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen tärkeimmät 
osaamiskolmiokumppanit ovat 
sijoittautuneet, jolla ne voivat olla helposti 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Yhteistoimintakeskittymä muodostaa 
kiintopisteen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnalle kyseisellä 
alueella.

Or. en

Tarkistus 150
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö 
järjestyy noin 5–10 
yhteistoimintakeskittymän22 ympärille, 
jotka toimivat maantieteellisinä keskuksina 
osaamiskolmion käytännön integroinnissa. 
Ne on organisoitu ja strukturoitu 
kulloisenkin kansallisen ja alueellisen 
innovaatiokontekstin mukaisesti, ja ne 
rakentuvat yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön keskeisten 
kumppaneiden nykyisten laboratorioiden, 
toimipisteiden tai kampusten 
muodostaman yleiseurooppalaisen 
verkoston varaan.

Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö 
järjestyy noin 5–10 
yhteistoimintakeskittymän22 ympärille, 
jotka toimivat maantieteellisinä 
keskuksina, jotka tarjoavat myös fyysisen 
ja virtuaalisen tilan vuorovaikutukselle 
paikallisen innovaatioekosysteemin sisällä 
ja osaamiskolmion käytännön 
integroinnissa. Ne on organisoitu ja 
strukturoitu kulloisenkin kansallisen ja 
alueellisen innovaatiokontekstin 
mukaisesti, ja ne rakentuvat yksittäisen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
osaamiskolmion keskeisten kumppaneiden 
nykyisten infrastruktuurien ja toiminnan 
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muodostaman yleiseurooppalaisen 
verkoston varaan.

_________________ _________________
22 Yhteistoimintakeskittymässä on kyse 
maantieteellisestä alueesta, jonne osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen tärkeimmät 
osaamiskolmiokumppanit ovat 
sijoittautuneet, jolla ne voivat olla helposti 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Yhteistoimintakeskittymä muodostaa 
kiintopisteen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnalle kyseisellä 
alueella.

22 Yhteistoimintakeskittymässä on kyse 
maantieteellisestä alueesta, jonne osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen tärkeimmät 
osaamiskolmiokumppanit ovat 
sijoittautuneet, jolla ne voivat olla helposti 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Yhteistoimintakeskittymä muodostaa 
kiintopisteen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnalle kyseisellä 
alueella.

Or. en

Tarkistus 151
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö 
järjestyy noin 5–10 
yhteistoimintakeskittymän22 ympärille, 
jotka toimivat maantieteellisinä 
keskuksina osaamiskolmion käytännön 
integroinnissa. Ne on organisoitu ja 
strukturoitu kulloisenkin kansallisen ja 
alueellisen innovaatiokontekstin 
mukaisesti, ja ne rakentuvat yksittäisen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön keskeisten 
kumppaneiden nykyisten laboratorioiden, 
toimipisteiden tai kampusten muodostaman 
yleiseurooppalaisen verkoston varaan.

Kukin osaamis- ja innovaatioyhteisö on 
tähän asti järjestynyt noin 5–10 
yhteistoimintakeskittymän22 ympärille, 
jotka toimivat alueellisina keskuksina 
osaamiskolmion käytännön integroinnissa. 
Ne on organisoitu ja strukturoitu 
kulloisenkin kansallisen ja alueellisen 
innovaatiokontekstin mukaisesti, ja ne 
rakentuvat yksittäisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön keskeisten 
kumppaneiden nykyisten laboratorioiden, 
toimipisteiden tai kampusten muodostaman 
yleiseurooppalaisen verkoston varaan.

_________________ _________________
22 Yhteistoimintakeskittymässä on kyse 
maantieteellisestä alueesta, jonne 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tärkeimmät osaamiskolmiokumppanit ovat 
sijoittautuneet, jolla ne voivat olla helposti 

22 Yhteistoimintakeskittymällä 
tarkoitetaan fyysistä tilaa, joka on luotu 
avoimesti ja läpinäkyvästi ja joka kattaa 
maantieteellisen alueen, jonne osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tärkeimmät 
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vuorovaikutuksessa keskenään. 
Yhteistoimintakeskittymä muodostaa 
kiintopisteen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnalle kyseisellä 
alueella.

osaamiskolmiokumppanit ovat 
sijoittautuneet, jolla ne voivat olla helposti 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Yhteistoimintakeskittymä muodostaa 
kiintopisteen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnalle kyseisellä 
alueella.

Or. en

Perustelu

Yhteistoimintakeskittymän määritelmää on mukautettu asetuksessa vahvistettuun 
määritelmään.

Tarkistus 152
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koulutustoimet, joissa on vahvat 
yrittäjyysosiot seuraavan sukupolven 
lahjakkuuksien kouluttamista varten, 
mukaan lukien EIT-laatumerkittyjen23 
ohjelmien suunnittelu ja toteutus, erityisesti 
maisteri- ja tohtoritasolla;

– Koulutustoimet, joissa on vahvat 
yrittäjyysosiot seuraavan sukupolven 
lahjakkuuksien kouluttamista varten, 
mukaan lukien EIT-laatumerkittyjen23 
ohjelmien suunnittelu ja toteutus, erityisesti 
maisteri- ja tohtoritasolla sekä yrittäjyys- ja 
digitaalitaitoja koskevien ohjelmien ja 
toimien kehittäminen, joilla pyritään 
uudelleen kouluttamaan ihmisiä ja 
kehittämään heidän osaamistaan 
elinikäisen oppimisen näkökulmasta; on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
hankkeiden laatuun ja seurattava etenkin 
tasa-arvokysymyksiä keskittyen varsinkin 
aloihin, joilla naiset ovat edelleen 
aliedustettuina;

_________________ _________________
23 EIT-laatumerkin myöntää EIT sellaiselle 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
koulutusohjelmalle, joka täyttää erityiset 
laatukriteerit liittyen muun muassa 
yrittäjyyskoulutukseen ja innovatiivisiin 
tekemällä oppimisen ohjelmiin.

23 EIT-laatumerkin myöntää EIT sellaiselle 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
koulutusohjelmalle, joka täyttää erityiset 
laatukriteerit liittyen muun muassa 
yrittäjyyskoulutukseen ja innovatiivisiin 
tekemällä oppimisen ohjelmiin.
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Or. en

Tarkistus 153
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koulutustoimet, joissa on vahvat 
yrittäjyysosiot seuraavan sukupolven 
lahjakkuuksien kouluttamista varten, 
mukaan lukien EIT-laatumerkittyjen23 
ohjelmien suunnittelu ja toteutus, erityisesti 
maisteri- ja tohtoritasolla;

– Korkea-asteen koulutustoimet, 
joissa on vahvat yrittäjyysosiot seuraavan 
sukupolven lahjakkuuksien kouluttamista 
varten, mukaan lukien EIT-
laatumerkittyjen23 ohjelmien suunnittelu ja 
toteutus, erityisesti maisteri- ja 
tohtoritasolla; toimien toteuttaminen 
kehittämällä digitaalisia taitoja koskevia 
ohjelmia ja toimenpiteitä, joilla pyritään 
uudelleen kouluttamaan ihmisiä ja 
kehittämään heidän osaamistaan 
elinikäisen oppimisen näkökulmasta; 
erityisen huomion kiinnittäminen tasa-
arvokysymyksiin, erityisesti aloilla, joilla 
naiset ovat edelleen aliedustettuina, kuten 
tieto- ja viestintätekniikka, luonnontieteet, 
teknologia, insinööritieteet ja 
matematiikka;

_________________ _________________
23 EIT-laatumerkin myöntää EIT sellaiselle 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
koulutusohjelmalle, joka täyttää erityiset 
laatukriteerit liittyen muun muassa 
yrittäjyyskoulutukseen ja innovatiivisiin 
tekemällä oppimisen ohjelmiin.

23 EIT-laatumerkin myöntää EIT sellaiselle 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
koulutusohjelmalle, joka täyttää erityiset 
laatukriteerit liittyen muun muassa 
yrittäjyyskoulutukseen ja innovatiivisiin 
tekemällä oppimisen ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 154
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koulutustoimet, joissa on vahvat 
yrittäjyysosiot seuraavan sukupolven 
lahjakkuuksien kouluttamista varten, 
mukaan lukien EIT-laatumerkittyjen23 
ohjelmien suunnittelu ja toteutus, 
erityisesti maisteri- ja tohtoritasolla;

– Koulutustoimet, joissa on 
osaamiskolmioon sisältyvät vahvat 
yrittäjyysosiot seuraavan sukupolven 
lahjakkuuksien kouluttamista varten;

_________________
23 EIT-laatumerkin myöntää EIT 
sellaiselle osaamis- ja innovaatioyhteisön 
koulutusohjelmalle, joka täyttää erityiset 
laatukriteerit liittyen muun muassa 
yrittäjyyskoulutukseen ja innovatiivisiin 
tekemällä oppimisen ohjelmiin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet perustuvat kaikkien kolmen 
osaamiskolmion osatekijän – koulutuksen, innovoinnin ja yritysten perustamisen – 
integrointiin, koska se on tehokkain keino edistää kokonaisvaltaisesti EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tavoitteita. Ainoastaan koulutusta varten laadittujen toimien 
toteuttaminen EU:n koulutusjärjestelmän parantamiseksi ei kuulu EIT:n ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen mission soveltamisalaan.

Tarkistus 155
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Koulutustoimet, joissa on vahvat 
yrittäjyysosiot seuraavan sukupolven 
lahjakkuuksien kouluttamista varten, 
mukaan lukien EIT-laatumerkittyjen23 
ohjelmien suunnittelu ja toteutus, erityisesti 
maisteri- ja tohtoritasolla;

– Koulutustoimet, joissa on vahvat 
innovointi- ja yrittäjyysosiot 
uudelleenkoulutusta ja osaamisen 
kehittämistä sekä seuraavan sukupolven 
lahjakkuuksien kouluttamista varten, 
mukaan lukien EIT-laatumerkittyjen23 
ohjelmien suunnittelu ja toteutus, erityisesti 
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maisteri- ja tohtoritasolla;

_________________ _________________
23 EIT-laatumerkin myöntää EIT sellaiselle 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
koulutusohjelmalle, joka täyttää erityiset 
laatukriteerit liittyen muun muassa 
yrittäjyyskoulutukseen ja innovatiivisiin 
tekemällä oppimisen ohjelmiin.

23 EIT-laatumerkin myöntää EIT sellaiselle 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
koulutusohjelmalle, joka täyttää erityiset 
laatukriteerit liittyen muun muassa 
yrittäjyyskoulutukseen ja innovatiivisiin 
tekemällä oppimisen ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 156
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Innovointia tukevat toimet, joilla 
kehitetään innovatiivisia tuotteita, 
prosesseja ja palveluja vastauksena tiettyyn 
liiketoimintamahdollisuuteen;

– Tutkimusta ja innovointia tukevat 
toimet, joilla kehitetään innovatiivisia ja 
kestäviä tuotteita, prosesseja, teknologioita 
ja palveluja sekä muita kuin teknologisia 
ratkaisuja vastauksena tiettyyn 
liiketoimintamahdollisuuteen, jolla on 
taloudellinen tai yhteiskunnallinen 
tavoite;

Or. en

Tarkistus 157
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Innovointia tukevat toimet, joilla 
kehitetään innovatiivisia tuotteita, 

– Tutkimusta ja innovointia tukevat 
toimet, joilla kehitetään innovatiivisia 
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prosesseja ja palveluja vastauksena tiettyyn 
liiketoimintamahdollisuuteen;

tuotteita, prosesseja ja palveluja 
vastauksena tiettyyn 
liiketoimintamahdollisuuteen 
huippuosaamiseen perustuen;

Or. en

Tarkistus 158
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yritysten perustaminen ja 
tukitoiminnot, kuten 
yrityskiihdytysohjelmat, joilla autetaan 
yrittäjiä muuntamaan ideansa menestyviksi 
yrityksiksi ja nopeutetaan kasvuprosessia.

– Yritysten perustaminen ja 
tukitoiminnot, kuten 
yrityskiihdytysohjelmat, joilla autetaan 
yrittäjiä muuntamaan ideansa menestyviksi 
yrityksiksi ja nopeutetaan kasvuprosessia. 
On kiinnitettävä enemmän huomiota 
sellaisiin tutkimustoimiin, joiden on 
kuuluttava kiinteänä osana nykyisten ja 
uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelmaan, jotta 
kehitetään tiiviimpää ja kannattavaa 
suhdetta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
(pk-yritykset).

Or. en

Tarkistus 159
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Yritysten perustaminen ja 
tukitoiminnot, kuten 
yrityskiihdytysohjelmat, joilla autetaan 
yrittäjiä muuntamaan ideansa menestyviksi 

– Yritysten perustaminen ja 
tukitoiminnot, kuten 
yrityskiihdytysohjelmat, joilla autetaan 
yrittäjiä muuntamaan ideansa menestyviksi 
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yrityksiksi ja nopeutetaan kasvuprosessia. yrityksiksi ja nopeutetaan kehitysprosessia.

Or. en

Tarkistus 160
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien nykyisten ja tulevien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on kuitenkin 
toteutettava toimia parhaansa mukaan, 
jotta kiinnitetään enemmän huomiota 
osaamiskolmioon sidoksissa olevaan 
tutkimukseen, millä edistetään 
yrittäjähenkistä kehitystä ja 
innovaatioekosysteemiä, yhdessä 
koulutuksen ja innovaation kanssa.

Or. en

Tarkistus 161
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja 
sukupuolisensitiivisiin lähestymistapoihin 
erityisesti aloilla, joilla naiset ovat 
edelleen aliedustettuina.

Or. en
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Tarkistus 162
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien nykyisten ja tulevien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on varmistettava 
osaamiskolmion kolmen osatekijän 
välinen tasapaino, jotta säilytetään 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ainutlaatuinen piirre.

Or. en

Tarkistus 163
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koulutus, kyvyt ja taitojen kehittäminen 
ovat EIT:n mallin ytimessä. Muissa 
innovointia koskevissa EU:n toimissa 
korkea-asteen koulutus ei sisälly mukaan 
innovoinnin arvoketjuun yhtä 
laajamittaisesti kuin EIT:n puitteissa. EIT:n 
koulutusagenda on avainasemassa 
kehitettäessä yrittäjähenkisiä ja osaavia 
innovoijia. Vuoteen 2017 mennessä yli 
1 700 henkilöä oli suorittanut EIT:n 
laatumerkin saaneen maisteri- ja/tai 
tohtoritason koulutusohjelman, ja 
tuhannet olivat osallistuneet yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksia kehittäviin 
koulutustoimiin ja -formaatteihin.

Koulutus, kyvyt ja taitojen kehittäminen 
ovat EIT:n mallin ytimessä. Muissa 
innovointia koskevissa EU:n toimissa 
korkea-asteen koulutus ei sisälly mukaan 
innovoinnin arvoketjuun yhtä 
laajamittaisesti kuin EIT:n puitteissa. EIT:n 
koulutusagenda on avainasemassa 
kehitettäessä yrittäjähenkisiä ja osaavia 
innovoijia.

Or. en
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Tarkistus 164
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Keskittyminen maailmanlaajuisiin 
haasteisiin osaamiskolmion integroinnin 
kautta on tekijä, joka erottaa EIT:n muista 
innovaatiovälineistä. Tarjoamalla jopa 
15 vuoden avustuksen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille EIT pyrkii pitkän 
aikavälin tavoitteeseensa vastata 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
avulla ja tuottaa konkreettista hyötyä 
yhteiskunnalle ja kansalaisille. EIT on 
asettanut osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
tavoitteeksi, että niistä tulee taloudellisesti 
kestäviä 15 vuoden kuluttua. Tämä on 
ainutlaatuinen piirre, joka tekee 
innovaatiovälineestä liiketoimintahakuisen 
ja tulosperusteisen. Tässä yhteydessä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
kehitettävä ja otettava käyttöön 
tulonmuodostusstrategioita 
innovaatioekosysteeminsä säilyttämiseksi 
myös avustussopimuksen kattaman 
ajanjakson jälkeen.

Keskittyminen maailmanlaajuisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin 
osaamiskolmion integroinnin kautta on 
tekijä, joka erottaa EIT:n muista 
innovaatiovälineistä. Tarjoamalla jopa 
15 vuoden avustuksen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille EIT pyrkii pitkän 
aikavälin tavoitteeseensa vastata 
maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen avulla, mikä parantaa 
elämänlaatua EU:ssa ja tuottaa 
konkreettista hyötyä yhteiskunnalle ja 
kansalaisille. EIT on asettanut osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille tavoitteeksi, että 
niistä tulee taloudellisesti kestäviä 
viimeistään 15 vuoden kuluttua. Tämä on 
ainutlaatuinen piirre, joka tekee 
innovaatiovälineestä liiketoimintahakuisen 
ja tulosperusteisen. Tässä yhteydessä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
kehitettävä ja otettava käyttöön 
tulonmuodostusstrategioita 
innovaatioekosysteeminsä säilyttämiseksi 
myös avustussopimuksen kattaman 
ajanjakson jälkeen. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen innovaatiotoiminnan 
ja markkinaläheisten toimien olisi oltava 
taloudellisesti kestäviä mahdollisimman 
pian. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
korkea-asteen koulutuksen ja 
horisontaalisten toimien olisi kuitenkin 
voitava edelleen saada EIT:n rahoitusta 
vielä 15 vuoden kuluttua riippumattomien 
asiantuntijoiden perusteellisen arvioinnin 
jälkeen.



PE650.625v01-00 28/188 AM\1204114FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 165
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Keskittyminen maailmanlaajuisiin 
haasteisiin osaamiskolmion integroinnin 
kautta on tekijä, joka erottaa EIT:n muista 
innovaatiovälineistä. Tarjoamalla jopa 
15 vuoden avustuksen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille EIT pyrkii pitkän 
aikavälin tavoitteeseensa vastata 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
avulla ja tuottaa konkreettista hyötyä 
yhteiskunnalle ja kansalaisille. EIT on 
asettanut osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
tavoitteeksi, että niistä tulee taloudellisesti 
kestäviä 15 vuoden kuluttua. Tämä on 
ainutlaatuinen piirre, joka tekee 
innovaatiovälineestä liiketoimintahakuisen 
ja tulosperusteisen. Tässä yhteydessä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
kehitettävä ja otettava käyttöön 
tulonmuodostusstrategioita 
innovaatioekosysteeminsä säilyttämiseksi 
myös avustussopimuksen kattaman 
ajanjakson jälkeen.

Keskittyminen maailmanlaajuisiin 
haasteisiin osaamiskolmion integroinnin 
kautta on tekijä, joka erottaa EIT:n muista 
innovaatiovälineistä. Tarjoamalla jopa 
15 vuoden avustuksen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille pitkän aikavälin 
puitekumppanuussopimuksen kehyksessä 
EIT tuottaa pitkän aikavälin vakautta, 
jonka myötä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja edunsaajien 
pitäisi voida puuttua maailmanlaajuisiin 
haasteisiin innovatiivisten ja kestävien 
tuotteiden, prosessien, palvelujen ja 
ratkaisujen avulla ja tuottaa konkreettista 
hyötyä yhteiskunnalle ja kansalaisille. EIT 
on asettanut osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille tavoitteeksi, että 
niistä tulee taloudellisesti kestäviä 
15 vuoden kuluttua. Tämä on 
ainutlaatuinen piirre, jonka olisi tehtävä 
innovaatiovälineestä 
liiketoimintahakuinen ja 
vaikutusperusteinen. Tässä yhteydessä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt kehittävät 
ja ottavat käyttöön 
tulonmuodostusstrategioita tiiviissä 
yhteistyössä EIT:n kanssa taloudellisen 
riippumattomuuden saavuttamiseksi ja 
innovaatioekosysteeminsä säilyttämiseksi 
myös EIT:n kanssa tehtyjen pitkän 
aikavälin puitekumppanuussopimusten 
jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 166
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n lähestymistavalla edistetään sekä 
asteittaista että disruptiivista innovointia, 
jotta voidaan puuttua tuloksekkaasti 
markkinoiden toimintapuutteisiin ja auttaa 
toimialoja murroksessa. Lähestymistapa 
tarjoaa mahdollisuuksia luoda pitkän 
aikavälin liiketoimintastrategioita 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja auttaa luomaan 
perusedellytykset, jotka ovat olennaisia 
hyvin toimivan innovaatioekosysteemin 
kasvulle ja innovoinnin menestykselle.

EIT:n lähestymistavalla edistetään sekä 
asteittaista että disruptiivista innovointia, 
jotta voidaan puuttua tuloksekkaasti 
markkinoiden toimintapuutteisiin ja auttaa 
toimialoja murroksessa, tukea pk-yritysten 
ja startup-yritysten perustamista ja edistää 
taloutemme ja yhteiskuntamme kestävää 
systeemistä muutosta kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentämiseksi nollaan. 
Lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuksia 
luoda pitkän aikavälin 
liiketoimintastrategioita maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja auttaa luomaan 
perusedellytykset, jotka ovat olennaisia 
hyvin toimivan innovaatioekosysteemin 
kasvulle ja innovoinnin menestykselle.

Or. en

Tarkistus 167
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n lähestymistavalla edistetään sekä 
asteittaista että disruptiivista innovointia, 
jotta voidaan puuttua tuloksekkaasti 
markkinoiden toimintapuutteisiin ja auttaa 
toimialoja murroksessa. Lähestymistapa 
tarjoaa mahdollisuuksia luoda pitkän 

EIT:n lähestymistavalla autetaan luomaan 
sopeutumiskykyä, lisäämään kestävyyttä 
ja edistetään sekä asteittaista että 
disruptiivista innovointia, jotta voidaan 
puuttua tuloksekkaasti markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja auttaa toimialoja 
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aikavälin liiketoimintastrategioita 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja auttaa luomaan 
perusedellytykset, jotka ovat olennaisia 
hyvin toimivan innovaatioekosysteemin 
kasvulle ja innovoinnin menestykselle.

murroksessa sekä tukea startup-yritysten, 
spin-off-yritysten ja pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritykset) 
perustamista. Lähestymistapa tarjoaa 
mahdollisuuksia luoda pitkän aikavälin 
liiketoimintastrategioita maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaamiseksi ja auttaa luomaan 
perusedellytykset, jotka ovat olennaisia 
hyvin toimivan innovaatioekosysteemin 
kasvulle ja innovoinnin menestykselle.

Or. en

Tarkistus 168
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n lähestymistavalla edistetään sekä 
asteittaista että disruptiivista innovointia, 
jotta voidaan puuttua tuloksekkaasti 
markkinoiden toimintapuutteisiin ja auttaa 
toimialoja murroksessa. Lähestymistapa 
tarjoaa mahdollisuuksia luoda pitkän 
aikavälin liiketoimintastrategioita 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja auttaa luomaan 
perusedellytykset, jotka ovat olennaisia 
hyvin toimivan innovaatioekosysteemin 
kasvulle ja innovoinnin menestykselle.

EIT:n lähestymistavalla edistetään sekä 
asteittaista että disruptiivista innovointia, 
jotta voidaan puuttua tuloksekkaasti 
markkinoiden toimintapuutteisiin ja auttaa 
toimialoja murroksessa. Lähestymistapa 
tarjoaa mahdollisuuksia luoda pitkän 
aikavälin liiketoimintastrategioita 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja auttaa luomaan 
perusedellytykset, jotka ovat olennaisia 
hyvin toimivan innovaatioekosysteemin 
kasvulle ja innovoinnin menestykselle. 
Näin edistetään myös startup-yritysten ja 
pk-yritysten tukemista ja perustamista.

Or. en

Tarkistus 169
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

EIT:n lähestymistavalla edistetään sekä 
asteittaista että disruptiivista innovointia, 
jotta voidaan puuttua tuloksekkaasti 
markkinoiden toimintapuutteisiin ja auttaa 
toimialoja murroksessa. Lähestymistapa 
tarjoaa mahdollisuuksia luoda pitkän 
aikavälin liiketoimintastrategioita 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja auttaa luomaan 
perusedellytykset, jotka ovat olennaisia 
hyvin toimivan innovaatioekosysteemin 
kasvulle ja innovoinnin menestykselle.

EIT:n lähestymistavalla edistetään sekä 
asteittaista että disruptiivista innovointia, 
jotta voidaan puuttua tuloksekkaasti 
markkinoiden toimintapuutteisiin ja auttaa 
toimialoja ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset) murroksessa. 
Lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuksia 
luoda pitkän aikavälin 
liiketoimintastrategioita maailmanlaajuisiin 
ja yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja auttaa luomaan 
perusedellytykset, jotka ovat olennaisia 
hyvin toimivan innovaatioekosysteemin 
kasvulle ja innovoinnin menestykselle.

Or. en

Tarkistus 170
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT tarjoaa tehokkaat ja toimivat puitteet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käynnistämiselle, laajentamiselle ja 
hallinnoimiselle vahvoin 
verkostovaikutuksin ja myönteisin 
kerrannaisvaikutuksin (ks. kuva 2). 
Ensimmäiseen aaltoon kuuluvat osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt EIT Digital, EIT 
Climate-KIC ja EIT InnoEnergy, jotka 
käynnistettiin vuonna 2009, ovat 
saavuttaneet vakiintuneen aseman ja 
kypsyysasteen. Niitä koskevien 
puitekumppanuussopimusten voimassaolo 
päättyy vuoden 2024 jälkeen avustuksen 
enimmäiskeston mukaisesti. Toisen ja 
kolmannen sukupolven osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta kypsyy 

EIT tarjoaa tehokkaat ja toimivat puitteet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käynnistämiselle, laajentamiselle ja 
hallinnoimiselle vahvoin 
verkostovaikutuksin ja myönteisin 
kerrannaisvaikutuksin (ks. kuva 2). 
Ensimmäiseen aaltoon kuuluvat osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt EIT Digital, EIT 
Climate-KIC ja EIT InnoEnergy, jotka 
käynnistettiin vuonna 2009, ovat 
saavuttaneet vakiintuneen aseman ja 
kypsyysasteen. Niitä koskevien 
puitekumppanuussopimusten 
voimassaolon olisi päätyttävä 
vuoden 2024 jälkeen avustuksen keston 
mukaisesti. EIT:n hallintoneuvosto voi 
kuitenkin päättää 
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edelleen. EIT Health ja EIT Raw Materials 
käynnistettiin vuonna 2014 ja EIT Food 
vuonna 2016. Kaksi joulukuussa 2018 
nimettyä osaamis- ja innovaatioyhteisöä, 
EIT Urban Mobility ja EIT Manufacturing, 
aloittavat toimintansa vuoden 2019 aikana.

puitekumppanuussopimuksen 
mahdollisesta jatkamisesta 
riippumattomien asiantuntijoiden 
suorittaman perusteellisen ja myönteisen 
arvioinnin jälkeen. Sopimusta voidaan 
jatkaa enintään kolmeksi vuodeksi. Toisen 
ja kolmannen sukupolven osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta kypsyy 
edelleen. EIT Health ja EIT Raw Materials 
käynnistettiin vuonna 2014 ja EIT Food 
vuonna 2016. Kaksi joulukuussa 2018 
nimettyä osaamis- ja innovaatioyhteisöä, 
EIT Urban Mobility ja EIT Manufacturing, 
aloittavat toimintansa vuoden 2019 aikana.

Or. en

Tarkistus 171
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT tarjoaa tehokkaat ja toimivat puitteet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käynnistämiselle, laajentamiselle ja 
hallinnoimiselle vahvoin 
verkostovaikutuksin ja myönteisin 
kerrannaisvaikutuksin (ks. kuva 2). 
Ensimmäiseen aaltoon kuuluvat osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt EIT Digital, EIT 
Climate-KIC ja EIT InnoEnergy, jotka 
käynnistettiin vuonna 2009, ovat 
saavuttaneet vakiintuneen aseman ja 
kypsyysasteen. Niitä koskevien 
puitekumppanuussopimusten voimassaolo 
päättyy vuoden 2024 jälkeen avustuksen 
enimmäiskeston mukaisesti. Toisen ja 
kolmannen sukupolven osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta kypsyy 
edelleen. EIT Health ja EIT Raw Materials 
käynnistettiin vuonna 2014 ja EIT Food 
vuonna 2016. Kaksi joulukuussa 2018 

EIT tarjoaa tehokkaat ja toimivat puitteet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käynnistämiselle, laajentamiselle ja 
hallinnoimiselle vahvoin 
verkostovaikutuksin ja myönteisin 
kerrannaisvaikutuksin (ks. kuva 2). 
Ensimmäiseen aaltoon kuuluvat osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt EIT Digital, EIT 
Climate-KIC ja EIT InnoEnergy, jotka 
käynnistettiin vuonna 2009, ovat 
saavuttaneet vakiintuneen aseman ja 
kypsyysasteen. Niitä koskevien 
puitekumppanuussopimusten voimassaolo 
päättyy vuoden 2024 jälkeen EIT-
asetuksen 11 artiklan mukaisesti. Toisen 
ja kolmannen sukupolven osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta kypsyy 
edelleen. EIT Health ja EIT Raw Materials 
käynnistettiin vuonna 2014 ja EIT Food 
vuonna 2016. Kaksi joulukuussa 2018 
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nimettyä osaamis- ja innovaatioyhteisöä, 
EIT Urban Mobility ja EIT Manufacturing, 
aloittavat toimintansa vuoden 2019 aikana.

nimettyä osaamis- ja innovaatioyhteisöä, 
EIT Urban Mobility ja EIT Manufacturing, 
aloittavat toimintansa vuoden 2019 aikana.

Or. en

Tarkistus 172
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT tarjoaa tehokkaat ja toimivat puitteet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käynnistämiselle, laajentamiselle ja 
hallinnoimiselle vahvoin 
verkostovaikutuksin ja myönteisin 
kerrannaisvaikutuksin (ks. kuva 2). 
Ensimmäiseen aaltoon kuuluvat osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt EIT Digital, EIT 
Climate-KIC ja EIT InnoEnergy, jotka 
käynnistettiin vuonna 2009, ovat 
saavuttaneet vakiintuneen aseman ja 
kypsyysasteen. Niitä koskevien 
puitekumppanuussopimusten voimassaolo 
päättyy vuoden 2024 jälkeen avustuksen 
enimmäiskeston mukaisesti. Toisen ja 
kolmannen sukupolven osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta kypsyy 
edelleen. EIT Health ja EIT Raw Materials 
käynnistettiin vuonna 2014 ja EIT Food 
vuonna 2016. Kaksi joulukuussa 2018 
nimettyä osaamis- ja innovaatioyhteisöä, 
EIT Urban Mobility ja EIT Manufacturing, 
aloittavat toimintansa vuoden 2019 aikana.

EIT tarjoaa tehokkaat ja toimivat puitteet 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
käynnistämiselle, laajentamiselle ja 
hallinnoimiselle vahvoin 
verkostovaikutuksin ja myönteisin 
kerrannaisvaikutuksin (ks. kuva 2). 
Ensimmäiseen aaltoon kuuluvat osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt EIT Digital, EIT 
Climate-KIC ja EIT InnoEnergy, jotka 
käynnistettiin vuonna 2009, ovat 
saavuttaneet vakiintuneen aseman ja 
kypsyysasteen. Niitä koskevien 
puitekumppanuussopimusten voimassaolo 
päättyy vuoden 2024 jälkeen avustuksen 
enimmäiskeston mukaisesti. Toisen ja 
kolmannen sukupolven osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta kypsyy 
edelleen. EIT Health ja EIT Raw Materials 
käynnistettiin vuonna 2014 ja EIT Food 
vuonna 2016. Kaksi joulukuussa 2018 
nimettyä osaamis- ja innovaatioyhteisöä, 
EIT Urban Mobility ja EIT Manufacturing, 
aloittivat toimintansa vuoden 2019 aikana.

Or. en

Tarkistus 173
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT ja sen kahdeksan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä ovat laajin EU:n 
tukema innovaatioekosysteemi. Mukana on 
yli 1 000 kumppania liike-elämän, 
tutkimuksen ja koulutuksen piiristä. EIT on 
tukenut yli 1 200 startup-yritystä ja 
innovatiivista yritystä, jotka ovat sittemmin 
keränneet yli 890 miljoonaa euroa ulkoista 
rahoitusta. Tuettuihin startup-yrityksiin on 
syntynyt yli 6 000 työpaikkaa. Yli 
50 prosenttia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneista on 
yrityssektorilta (suuryrityksiä, pk-yrityksiä 
ja startup-yrityksiä), mikä osoittaa, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat 
lähellä markkinoita. Kumppaneiden 
määrän kasvu jokaisessa osaamis- ja 
innovaatioyhteisössä on puolestaan 
osoitus EIT:n mallin houkuttelevuudesta 
ja pitkän aikavälin potentiaalista. 
Vuoteen 2019 mennessä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin oli osallistunut yli 
600 yritystä, 250 korkeakoulua, 
200 tutkimusorganisaatiota ja yli 
50 kansalaisjärjestöä ja viranomaistahoa.

EIT ja sen kahdeksan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä ovat laajin EU:n 
tukema innovaatioekosysteemi. Mukana on 
yli 1 000 kumppania liike-elämän, 
tutkimuksen ja koulutuksen piiristä. EIT on 
tukenut yli 1 200 startup-yritystä ja 
innovatiivista yritystä, jotka ovat sittemmin 
keränneet yli 890 miljoonaa euroa ulkoista 
rahoitusta. Tuettuihin startup-yrityksiin on 
syntynyt yli 6 000 työpaikkaa. Yli 
50 prosenttia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneista on 
yrityssektorilta (suuryrityksiä, pk-yrityksiä 
ja startup-yrityksiä), mikä osoittaa, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat 
lähellä markkinoita. Vuoteen 2019 
mennessä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin oli osallistunut yli 
600 yritystä, 250 korkeakoulua, 
200 tutkimusorganisaatiota ja yli 
50 kansalaisjärjestöä ja viranomaistahoa.

Or. en

Tarkistus 174
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
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Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella 
tasolla. Alueellisen innovaation ohjelman 
avulla EIT on laajentanut toimintaansa eri 
puolille Eurooppaa ja tarjoaa nyt 
innovointikyvyltään heikommille alueille 
mahdollisuuksia osallistua osaamiskolmion 
toimiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
puitteissa. Tämä näkyy myös EU13:n 
kumppaneille osoitetussa EIT-
rahoituksen osuudessa (8,3 % verrattuna 
Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitettuun 
4,8 %:iin; tilanne 2018).

Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin ja alueisiin, jotka ovat 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomalla 
tai kohtalaisella tasolla. Alueellisen 
innovaation ohjelman avulla EIT:n on 
entisestään laajennettava toimintaansa eri 
puolille Eurooppaa ja tarjottava tutkimus- 
ja innovointikyvyltään heikommille 
alueille mahdollisuuksia osallistua 
osaamiskolmion toimiin EIT-yhteisön 
puitteissa, mahdollisesti siten, että 
perustetaan uusia 
yhteistoimintakeskittymiä maihin ja 
alueille, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai 
kohtalaisella tasolla Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on pyrittävä 
tiiviiseen yhteistyöhön kaikkien alueiden 
hallintoviranomaisten kanssa, jotta 
kannustetaan tutkimukseen ja 
innovointiin liittyvien unionin ERI-
rahastojen laajempaa käyttöä ja 
täydentävyyttä.

Or. en

Tarkistus 175
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella 
tasolla. Alueellisen innovaation ohjelman 
avulla EIT on laajentanut toimintaansa eri 
puolille Eurooppaa ja tarjoaa nyt 

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella 
tasolla. Alueellisen innovaation ohjelman 
avulla EIT:n on entisestään laajennettava 
toimintaansa eri puolille Eurooppaa. 
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innovointikyvyltään heikommille alueille 
mahdollisuuksia osallistua osaamiskolmion 
toimiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
puitteissa. Tämä näkyy myös EU13:n 
kumppaneille osoitetussa EIT-
rahoituksen osuudessa (8,3 % verrattuna 
Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitettuun 
4,8 %:iin; tilanne 2018).

Alueellisen innovaation ohjelman 
kehyksessä on tarjottava tutkimus- ja 
innovointikyvyltään heikommille maille 
(Horisontti Eurooppa -ohjelman 
määritelmän mukaisesti) ja maille, jotka 
ovat innovaatioiden kehittäjinä 
vaatimattomalla tai kohtalaisella tasolla 
(Euroopan innovaatioiden tulostaulun 
mukaisesti), uusia mahdollisuuksia 
osallistua osaamiskolmion toimiin EIT-
yhteisön puitteissa. Alueellisen 
innovaation ohjelmaa on käytettävä myös 
uusien yhteistoimintakeskittymien 
perustamiseen näissä maissa.

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä, mihin maihin alueellisen innovaation ohjelmaa sovelletaan. Sitä 
selvennetään viittauksella Horisontti Eurooppa -ohjelman erityisnormeihin ja Euroopan 
innovaatioiden tulostaulun vuotuisiin tuloksiin, millä myös kytketään EIT:n strateginen 
innovaatio-ohjelma ja asiaankuuluvat strategia-asiakirjat toisiinsa.

Tarkistus 176
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella 
tasolla. Alueellisen innovaation ohjelman 
avulla EIT on laajentanut toimintaansa eri 
puolille Eurooppaa ja tarjoaa nyt 
innovointikyvyltään heikommille alueille 
mahdollisuuksia osallistua osaamiskolmion 
toimiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
puitteissa. Tämä näkyy myös EU13:n 

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella 
tasolla. Alueellisen innovaation ohjelman 
avulla EIT:n on lisättävä ja laajennettava 
merkittävästi toimintaansa eri puolille 
Eurooppaa, jotta se voi tarjota 
innovointikyvyltään heikommille alueille 
uusia mahdollisuuksia ja osallistua 
osaamiskolmion toimiin EIT-yhteisön 



AM\1204114FI.docx 37/188 PE650.625v01-00

FI

kumppaneille osoitetussa EIT-
rahoituksen osuudessa (8,3 % verrattuna 
Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitettuun 
4,8 %:iin; tilanne 2018).

puitteissa.

Or. en

Tarkistus 177
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella 
tasolla. Alueellisen innovaation ohjelman 
avulla EIT on laajentanut toimintaansa eri 
puolille Eurooppaa ja tarjoaa nyt 
innovointikyvyltään heikommille alueille 
mahdollisuuksia osallistua osaamiskolmion 
toimiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
puitteissa. Tämä näkyy myös EU13:n 
kumppaneille osoitetussa EIT-
rahoituksen osuudessa (8,3 % verrattuna 
Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitettuun 
4,8 %:iin; tilanne 2018).

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
alueisiin ja maihin, jotka ovat 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomalla 
tai kohtalaisella tasolla. Alueellisen 
innovaation ohjelman avulla EIT on 
laajentanut toimintaansa eri puolille 
Eurooppaa ja tarjoaa nyt 
innovointikyvyltään Euroopan 
innovaatioiden tulostaulun perusteella 
vaatimattomille tai kohtalaisille alueille ja 
maille mahdollisuuksia osallistua 
osaamiskolmion toimiin EIT-yhteisön 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 178
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 14 kohta



PE650.625v01-00 38/188 AM\1204114FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella 
tasolla. Alueellisen innovaation ohjelman 
avulla EIT on laajentanut toimintaansa eri 
puolille Eurooppaa ja tarjoaa nyt 
innovointikyvyltään heikommille alueille 
mahdollisuuksia osallistua osaamiskolmion 
toimiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
puitteissa. Tämä näkyy myös EU13:n 
kumppaneille osoitetussa EIT-
rahoituksen osuudessa (8,3 % verrattuna 
Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitettuun 
4,8 %:iin; tilanne 2018).

Innovaatiosuorituskyvyn jatkuvien 
alueellisten erojen vuoksi EIT käynnisti 
vuonna 2014 erityisen alueellisen 
innovaation ohjelman (Regional Innovation 
Scheme, RIS), jonka tarkoituksena on 
laajentaa EIT:n alueellista tavoittavuutta 
maihin, jotka ovat innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella 
tasolla. Alueellisen innovaation ohjelman 
avulla EIT:n on entisestään laajennettava 
toimintaansa eri puolille Eurooppaa ja 
tarjottava nyt Euroopan innovaatioiden 
tulostaulun ja alueellisen innovaatioiden 
tulostaulun perusteella 
innovointikyvyltään vaatimattomien tai 
kohtalaisten maiden alueille 
mahdollisuuksia osallistua osaamiskolmion 
toimiin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää käyttää Euroopan innovaatioiden tulostaulua ja alueellista innovaatioiden 
tulostaulua, koska ne ovat virallisia EU:n välineitä, joilla määritetään tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla alisuoriutuvat alueet ja maat.

Tarkistus 179
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on kyennyt pysymään joustavana ja 
kehittämään periaatteet ja säännöt osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä onnistunutta 
hallinnointia varten Horisontti 2020 -
ohjelman yleisissä puitteissa ja EIT-
asetuksen mukaisesti. Toiminnallisen 
riippumattomuutensa ansiosta se on voinut 

EIT on kyennyt pysymään joustavana ja 
kehittämään periaatteet ja säännöt osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä onnistunutta 
hallinnointia varten Horisontti 2020 -
ohjelman yleisissä puitteissa ja EIT-
asetuksen mukaisesti. Toiminnallisen 
riippumattomuutensa ansiosta se on voinut 
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testata ja käytännössä toteuttaa useita uusia 
käytäntöjä avustusten saajien 
hallinnoinnissa, esimerkkeinä kilpailuun 
perustuva rahoitusmekanismi, 
taloudelliselle kestävyydelle asetetut 
tavoitteet ja erityiset keskeiset 
suorituskykyindikaattorit.

testata ja käytännössä toteuttaa useita uusia 
käytäntöjä avustusten saajien 
hallinnoinnissa, esimerkkeinä kilpailuun 
perustuva rahoitusmekanismi, 
taloudelliselle kestävyydelle asetetut 
tavoitteet ja erityiset keskeiset 
suorituskykyindikaattorit. EIT:n ja sen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
avustussopimuksen mallia sekä 
sovellettava asetuksessa [EIT-asetus] 
vahvistettuja poikkeuksia Horisontti 
Eurooppa -ohjelman säännöistä 
ainoastaan tavoitteidensa täyttämiseksi 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja delegoidun säädöksen 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 180
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on kyennyt pysymään joustavana ja 
kehittämään periaatteet ja säännöt osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä onnistunutta 
hallinnointia varten Horisontti 2020 -
ohjelman yleisissä puitteissa ja EIT-
asetuksen mukaisesti. Toiminnallisen 
riippumattomuutensa ansiosta se on voinut 
testata ja käytännössä toteuttaa useita uusia 
käytäntöjä avustusten saajien 
hallinnoinnissa, esimerkkeinä kilpailuun 
perustuva rahoitusmekanismi, 
taloudelliselle kestävyydelle asetetut 
tavoitteet ja erityiset keskeiset 
suorituskykyindikaattorit.

EIT on kyennyt pysymään joustavana ja 
kehittämään periaatteet ja säännöt osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä onnistunutta 
hallinnointia varten Horisontti 2020 -
ohjelman yleisissä puitteissa ja EIT-
asetuksen mukaisesti. Toiminnallisen 
riippumattomuutensa ansiosta se on voinut 
testata ja käytännössä toteuttaa useita uusia 
käytäntöjä avustusten saajien 
hallinnoinnissa, esimerkkeinä kilpailuun 
perustuva rahoitusmekanismi, 
taloudelliselle kestävyydelle asetetut 
tavoitteet ja erityiset keskeiset 
suorituskykyindikaattorit.

EIT:n ja sen osaamis- ja 
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innovaatioyhteisöjen olisi 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
avustussopimuksen mallia. EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan 
mallin erityispiirteet huomioon ottaen 
poikkeukset Horisontti Eurooppa -
ohjelman säännöistä, jotka koskevat 
osallistumista ja tulosten levittämistä, on 
vahvistettu EIT-asetuksen 8 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 181
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on kyennyt pysymään joustavana ja 
kehittämään periaatteet ja säännöt osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä onnistunutta 
hallinnointia varten Horisontti 2020 -
ohjelman yleisissä puitteissa ja EIT-
asetuksen mukaisesti. Toiminnallisen 
riippumattomuutensa ansiosta se on voinut 
testata ja käytännössä toteuttaa useita uusia 
käytäntöjä avustusten saajien 
hallinnoinnissa, esimerkkeinä kilpailuun 
perustuva rahoitusmekanismi, 
taloudelliselle kestävyydelle asetetut 
tavoitteet ja erityiset keskeiset 
suorituskykyindikaattorit.

EIT on kyennyt pysymään joustavana ja 
kehittämään periaatteet ja säännöt osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä onnistunutta 
hallinnointia varten Horisontti 2020 -
ohjelman yleisissä puitteissa ja EIT-
asetuksen mukaisesti. Toiminnallisen 
riippumattomuutensa ansiosta se on voinut 
testata ja käytännössä toteuttaa useita uusia 
käytäntöjä avustusten saajien 
hallinnoinnissa, esimerkkeinä kilpailuun 
perustuva rahoitusmekanismi, 
taloudelliselle kestävyydelle asetetut 
tavoitteet ja erityiset keskeiset 
suorituskykyindikaattorit. EIT:n ja 
kaikkien nykyisten ja tulevien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on toiminnassaan 
noudatettava Horisontti Eurooppa -
ohjelman avustussopimuksen mallia, jotta 
yksinkertaistetaan ja vähennetään 
rahoituksen saajille aiheutuvia 
hallinnollisia kustannuksia.

Or. en
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Tarkistus 182
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.2 alakohta – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on kyennyt pysymään joustavana ja 
kehittämään periaatteet ja säännöt osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä onnistunutta 
hallinnointia varten Horisontti 2020 -
ohjelman yleisissä puitteissa ja EIT-
asetuksen mukaisesti. Toiminnallisen 
riippumattomuutensa ansiosta se on voinut 
testata ja käytännössä toteuttaa useita uusia 
käytäntöjä avustusten saajien 
hallinnoinnissa, esimerkkeinä kilpailuun 
perustuva rahoitusmekanismi, 
taloudelliselle kestävyydelle asetetut 
tavoitteet ja erityiset keskeiset 
suorituskykyindikaattorit.

EIT on kyennyt pysymään joustavana ja 
kehittämään periaatteet ja säännöt osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä onnistunutta 
hallinnointia varten Horisontti 2020 -
ohjelman yleisissä puitteissa ja EIT-
asetuksen mukaisesti. Toiminnallisen 
riippumattomuutensa ansiosta se on voinut 
testata ja käytännössä toteuttaa useita uusia 
käytäntöjä avustusten saajien 
hallinnoinnissa, esimerkkeinä kilpailuun 
perustuva rahoitusmekanismi, josta tulee 
vakiorahoitusmekanismi, taloudelliselle 
kestävyydelle asetetut tavoitteet ja erityiset 
keskeiset suorituskykyindikaattorit.

Or. en

Tarkistus 183
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 
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kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemista, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet. Keskeinen edellytys 
näiden pyrkimysten onnistumiselle on 
vastata jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa. 
EU:lla on edessään kolme erityistä 
haastetta, jotka näyttävät suuntaa EIT:n 
toiminnalle vuosina 2021–2027 sen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti.

kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemista, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet. Keskeinen edellytys 
näiden pyrkimysten onnistumiselle on 
vastata jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa. 
EU:lla on edessään kolme erityistä 
haastetta, jotka näyttävät suuntaa EIT:n 
toiminnalle vuosina 2021–2027 sen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti. EIT:n ja 
sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
avustussopimuksen mallia. Horisontti 
Eurooppa -ohjelman sääntöihin 
sovellettavia poikkeuksia, jotka on 
vahvistettu asetuksessa … [EIT-asetus], 
on rajoitettava ja ne on perusteltava 
asianmukaisesti ainoastaan EIT:n ja sen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tavoitteilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa painotetaan, että Horisontti Eurooppa -ohjelman avustussopimuksen mallista 
poikkeamisen olisi oltava säännön sijaan poikkeus.

Tarkistus 184
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
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strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemista, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet. Keskeinen edellytys 
näiden pyrkimysten onnistumiselle on 
vastata jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa. 
EU:lla on edessään kolme erityistä 
haastetta, jotka näyttävät suuntaa EIT:n 
toiminnalle vuosina 2021–2027 sen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti.

strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten ja yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemista, mukaan lukien 
ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen 
tavoitteet. Keskeinen edellytys näiden 
pyrkimysten onnistumiselle on vastata 
jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa, 
mikä edellyttää kaikkia saatavilla olevia 
kykyjä. Tämän vuoksi on kannustettava 
aktiivisesti naisten osallistumista. EU:lla 
on edessään neljä erityistä haastetta, jotka 
näyttävät suuntaa EIT:n toiminnalle 
vuosina 2021–2027 sen yleisten 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 185
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemista, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet. Keskeinen edellytys 
näiden pyrkimysten onnistumiselle on 
vastata jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa. 
EU:lla on edessään kolme erityistä 

EIT on kiinteä osa Euroopan horisontti -
ohjelman yleistä kehystä, jonka tavoitteena 
on muun muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
kestävyyttä ja kilpailukykyä kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä edistää 
yhteiskunnallisten maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemista, mukaan lukien 
kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin 
sopimuksen mukainen EU:n sitoumus. 
Keskeinen edellytys näiden pyrkimysten 
onnistumiselle on vastata jatkuvaan 
tarpeeseen lisätä innovointivalmiuksia 
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haastetta, jotka näyttävät suuntaa EIT:n 
toiminnalle vuosina 2021–2027 sen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti.

kaikkialla unionissa. EU:lla on edessään 
kolme erityistä haastetta, jotka näyttävät 
suuntaa EIT:n toiminnalle vuosina 2021–
2027 sen yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 186
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemista, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet. Keskeinen edellytys 
näiden pyrkimysten onnistumiselle on 
vastata jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa. 
EU:lla on edessään kolme erityistä 
haastetta, jotka näyttävät suuntaa EIT:n 
toiminnalle vuosina 2021–2027 sen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti.

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemista, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet. Keskeinen edellytys 
näiden pyrkimysten onnistumiselle on 
vastata jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa 
sekä parantaa ja lisätä kytköksiä pk-
yrityksiin. EU:lla on edessään kolme 
erityistä haastetta, jotka näyttävät suuntaa 
EIT:n toiminnalle vuosina 2021–2027 sen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 187
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemista, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet. Keskeinen edellytys 
näiden pyrkimysten onnistumiselle on 
vastata jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa. 
EU:lla on edessään kolme erityistä 
haastetta, jotka näyttävät suuntaa EIT:n 
toiminnalle vuosina 2021–2027 sen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti.

EIT on osa Euroopan horisontti -ohjelman 
yleistä kehystä, jonka tavoitteena on muun 
muassa tuottaa tieteellisiä, 
taloudellisia/teknologisia ja 
yhteiskunnallisia vaikutuksia unionin 
tieteellisen ja teknologisen perustan 
vahvistamiseksi, toteuttaa unionin 
strategisia toimintaprioriteetteja, tukea 
muun muassa teollisuuden kilpailukykyä 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistää 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemista, mukaan lukien kestävän 
kehityksen tavoitteet. Keskeinen edellytys 
näiden pyrkimysten onnistumiselle on 
vastata jatkuvaan tarpeeseen lisätä 
innovointivalmiuksia kaikkialla unionissa 
ja saattaa tutkimus- ja kehitystoimien 
tulokset markkinoille. EU:lla on edessään 
kolme erityistä haastetta, jotka näyttävät 
suuntaa EIT:n toiminnalle vuosina 2021–
2027 sen yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 188
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Covid-19-viruksen leviämiseen liittyvä 
epävakaa tilanne vaikuttaa merkittävästi 
talouteen, minkä vuoksi on tärkeää 
määrittää korkeakouluihin, tutkijoihin, 
yrityksiin ja muihin sidosryhmiin 
kohdistuvat haasteet, jotta suojellaan 
osaamiskolmiota ja kehitetään uudelleen 
luottamusta kaikkien toimijoiden välillä.
Yhteiskunnalle ja taloudelle aiheutuu 
myös pidemmän aikavälin vaikutuksia, 
jotka käyvät ilmi tulevina vuosina. On 
mahdollista, että tämän seurauksena 
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lisätään päällekkäisyyttä 
toimitusketjuissa, pyritään 
uudelleenteollistamaan EU:ta, siirretään 
strateginen tuotanto takaisin ja lisätään 
digitalisaatiota.
Covid-19-viruksen aiheuttaman kriisin ja 
uuden normaalitilan saavuttamisen 
välisenä aikana on odotettavissa talouden 
häiriötiloja. EIT:lle on luotava kahta 
ensimmäistä vuotta (2021–2022) varten 
kriisiohjelma, johon sisältyy 
tarkistuslauseke, jolla joko pidennetään 
kriisiohjelmaa tai esitetään uusi ehdotus, 
joka koskee strategista innovaatio-
ohjelmaa kriisin jälkeisenä aikana. EIT:n 
hallintoneuvosto valtuutetaan panemaan 
nämä kriisitoimet täytäntöön ylivoimaisen 
esteen aiheuttamassa kriisitilanteessa.
Tärkeimmiksi haasteiksi vuosina 2021–
2022 nousevat seuraavat:
1) on suojeltava nykyistä 
innovaatioekosysteemiä perustuen 
nykyiseen osaamiskolmioon ja varmistaen 
lisäjouston nykyisille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille
2) on toteutettava joustotoimia talouksien 
valmistelemiseksi viruksen jälkeiseen 
uuteen normaalitilaan
3) on poistettava kaikki EIT:n muut kuin 
olennaiset tehtävät ja keskitettävä kaikki 
varat nykyisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vakauttamiseen.
EIT:n on vastattava myös monialaiseen 
lisähaasteeseen ja luotava dynaaminen 
innovaatioverkko, jossa EIT auttaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä tulemaan 
taloudellisesti kestäviksi ja vastuullisesti 
riippumattomiksi elimiksi. On erittäin 
tärkeää vähentää minimiin EIT:n 
nykyisille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille esittämiä 
hallinnollisia vaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 189
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensinnäkin nykypäivän talouksia 
ohjaavat yhä enemmän ihmisten ja 
organisaatioiden taidot ja kyvyt muuntaa 
ideat tuotteiksi ja palveluiksi. 
Innovaatiokyky ja yrittäjyyskulttuuri ovat 
tätä nykyä kaiken a ja o, erityisesti 
tieteessä ja teknologiassa, mutta yhä 
enemmän myös muilla aloilla. Korkea-
asteen oppilaitosten 
innovointivalmiuksien parantamiselle on 
jatkuvasti vahva tarve Euroopassa. 
EIT:llä on ainutlaatuiset lähtökohdat 
pyrkiä tähän tavoitteeseen Euroopan 
horisontti -ohjelman puitteissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 190
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensinnäkin nykypäivän talouksia ohjaavat 
yhä enemmän ihmisten ja organisaatioiden 
taidot ja kyvyt muuntaa ideat tuotteiksi ja 
palveluiksi. Innovaatiokyky ja 
yrittäjyyskulttuuri ovat tätä nykyä kaiken a 
ja o, erityisesti tieteessä ja teknologiassa, 
mutta yhä enemmän myös muilla aloilla. 
Korkea-asteen oppilaitosten 
innovointivalmiuksien parantamiselle on 
jatkuvasti vahva tarve Euroopassa. EIT:llä 
on ainutlaatuiset lähtökohdat pyrkiä tähän 

Ensinnäkin nykypäivän yhteiskuntia ja 
talouksia ohjaavat yhä enemmän ihmisten 
ja organisaatioiden taidot ja kyvyt muuntaa 
ideat uusiksi tuotteiksi, prosesseiksi, 
liiketoimintamalleiksi ja palveluiksi ja 
toteuttaa yhteiskunnallisia ja systeemisiä 
muutoksia. Lisääntyvät investoinnit 
koulutukseen ja tutkimukseen ja 
innovaatioon, innovaatiokyky ja 
yrittäjyyskulttuuri ovat kaiken a ja o, 
erityisesti tieteessä ja teknologiassa, mutta 
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tavoitteeseen Euroopan horisontti -
ohjelman puitteissa.

myös muilla aloilla, kuten 
yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden alalla. On jatkuvasti vahva tarve 
parantaa alojen välistä yhteistyötä ja 
varmistaa säännölliset tieteidenväliset 
oppimissilmukat koulutuksen, liike-
elämän ja tutkimuksen välillä, mikäli 
unioni haluaa toteuttaa menestyksellisen 
siirtymän kohti kestävää, digitaalista 
yhteiskuntaa, jossa kasvihuonekaasujen 
nettopäästöt on vähennetty nollaan. 
EIT:llä on tarvittavien taloudellisten ja 
inhimillisten resurssien ansiosta 
ainutlaatuiset lähtökohdat pyrkiä tähän 
tavoitteeseen Euroopan horisontti -
ohjelman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 191
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensinnäkin nykypäivän talouksia ohjaavat 
yhä enemmän ihmisten ja organisaatioiden 
taidot ja kyvyt muuntaa ideat tuotteiksi ja 
palveluiksi. Innovaatiokyky ja 
yrittäjyyskulttuuri ovat tätä nykyä kaiken a 
ja o, erityisesti tieteessä ja teknologiassa, 
mutta yhä enemmän myös muilla aloilla. 
Korkea-asteen oppilaitosten 
innovointivalmiuksien parantamiselle on 
jatkuvasti vahva tarve Euroopassa. EIT:llä 
on ainutlaatuiset lähtökohdat pyrkiä tähän 
tavoitteeseen Euroopan horisontti -
ohjelman puitteissa.

Ensinnäkin nykypäivän talouksia ohjaavat 
yhä enemmän ihmisten ja organisaatioiden 
taidot ja kyvyt muuntaa ideat tuotteiksi ja 
palveluiksi. Innovaatiokyky ja 
yrittäjyyskulttuuri ovat tätä nykyä kaiken a 
ja o, mikäli unioni aikoo toteuttaa 
menestyksellisen siirtymän 
kilpailukykyiseen, digitaaliseen, 
hiilivapaaksi saatettuun ja osallistavaan 
yhteiskuntaan ja kunnostautua tieteessä ja 
teknologiassa, mutta myös muilla aloilla. 
Korkea-asteen oppilaitosten 
innovointivalmiuksien parantamiselle on 
jatkuvasti vahva tarve Euroopassa. EIT:llä 
on ainutlaatuiset lähtökohdat pyrkiä tähän 
tavoitteeseen Euroopan horisontti -
ohjelman puitteissa.
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Or. en

Tarkistus 192
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 
pyritään kehittämään 
innovaatioverkostoja ja tarjoamaan 
palveluja tiedon luomisen, jakamisen ja 
siirtämisen tueksi, ovat keskeisiä tapoja 
edistää yritysten, korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten, valtionhallinnon ja 
yksityishenkilöiden välistä 
vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen 
Euroopan innovaatioiden tulostaulu 
osoittaa. On ratkaisevan tärkeää, että 
innovointi on osallistavaa ja 
paikallislähtöistä. Paikkakohtaisen 
lähestymistapansa vuoksi EIT:n toiminta 
soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 193
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
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innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 
pyritään kehittämään innovaatioverkostoja 
ja tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallislähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 
EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen.

innovointia ja kestävyyttä edistävä tekijä. 
Aloitteet, joilla pyritään kehittämään 
innovaatioverkostoja ja tarjoamaan 
palveluja tiedon luomisen, jakamisen ja 
siirtämisen tueksi, ovat keskeisiä tapoja 
edistää yritysten, korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten, valtionhallinnon ja 
yksityishenkilöiden välistä vuorovaikutusta 
kaikilla alueilla. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallis- ja aluelähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 
EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
ja alueellisten innovaatioekosysteemien 
lujittamiseen ja uusien mallien 
tuottamiseen kestävälle taloudelle.

Or. en

Tarkistus 194
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 
pyritään kehittämään innovaatioverkostoja 
ja tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallislähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 
pyritään kehittämään innovaatioverkostoja 
ja tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallislähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 
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EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen.

EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen. 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toiminnan on oltava tiiviimmin 
kytköksissä alueellisiin ja älykkään 
erikoistumisen strategioihin.

Or. en

Tarkistus 195
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 
pyritään kehittämään innovaatioverkostoja 
ja tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallislähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 
EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen.

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 
pyritään kehittämään innovaatioverkostoja 
ja tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu ja alueellinen 
innovaatioiden tulostaulu osoittavat. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallislähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 
EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
ja alueellisten innovaatioekosysteemien 
lujittamiseen.

Or. en
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Tarkistus 196
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 
pyritään kehittämään innovaatioverkostoja 
ja tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallislähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 
EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen.

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 
pyritään kehittämään innovaatioverkostoja 
ja tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa, ja tämä 
todetaan myös Horisontti Eurooppa -
ohjelmassa. On ratkaisevan tärkeää, että 
innovointi on osallistavaa ja 
paikallislähtöistä. Paikkakohtaisen 
lähestymistapansa vuoksi EIT:n toiminta 
soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen.

Or. en

Perustelu

EIT:n strategisen innovaatio-ohjelman kytkeminen Horisontti Eurooppa -ohjelmaan.

Tarkistus 197
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiseksi fyysinen läheisyys on keskeinen 
innovointia edistävä tekijä. Aloitteet, joilla 

Toiseksi läheisyys (fyysinen ja 
virtuaalinen) on keskeinen innovointia 
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pyritään kehittämään innovaatioverkostoja 
ja tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallislähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 
EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen.

edistävä tekijä. Aloitteet, joilla pyritään 
kehittämään innovaatioverkostoja ja 
tarjoamaan palveluja tiedon luomisen, 
jakamisen ja siirtämisen tueksi, ovat 
keskeisiä tapoja edistää yritysten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen ja 
innovoinnin suorituskyvyssä on kuitenkin 
edelleen huomattavia eroja EU:n eri 
alueiden välillä, kuten vuotuinen Euroopan 
innovaatioiden tulostaulu osoittaa. On 
ratkaisevan tärkeää, että innovointi on 
osallistavaa ja paikallislähtöistä. 
Paikkakohtaisen lähestymistapansa vuoksi 
EIT:n toiminta soveltuu hyvin paikallisten 
innovaatioekosysteemien lujittamiseen.

Or. en

Tarkistus 198
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kolmanneksi kykyjen liikkuvuus ja 
tutkimuksen ja innovoinnin rahoitus 
eurooppalaisella tutkimus- ja 
koulutusalueella ovat merkittävässä 
epätasapainossa. Koska 
osaamissaarekkeita on kaikkialla 
unionissa, EIT hyväksyy toimenpiteitä 
maantieteellisen kattavuutensa 
laajentamiseksi unionissa, 
epätasapainoisen osaamiskierron 
vähentämiseksi unionissa ja 
opiskelijoiden, tutkijoiden ja innovoijien 
kaksisuuntaisen kykyjen liikkuvuuden 
edistämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 199
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmanneksi tulee se, että elinvoimaiset 
innovaatioekosysteemit ovat aina 
yhdistelmä osaamista, infrastruktuuria ja 
lahjakkuutta. On luotava 
perusedellytykset eurooppalaisen 
tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin 
väliselle yhteistyölle ja saatava aikaan 
vahvoja synergioita, jotta varmistetaan, 
että vähäiset resurssit voidaan investoida 
asianmukaisesti ja tehokkaasti 
tutkimukseen ja innovointiin. 
Osaamiskolmion integroinnin 
syventäminen nykyisten ja uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen avulla 
on toimivaksi todettu tapa edistää 
innovoinnille otollista ympäristöä. Se on 
EIT:n toimintaa ohjaava tavoite.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 200
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmanneksi tulee se, että elinvoimaiset 
innovaatioekosysteemit ovat aina 
yhdistelmä osaamista, infrastruktuuria ja 
lahjakkuutta. On luotava perusedellytykset 
eurooppalaisen tutkimuksen, koulutuksen 
ja innovoinnin väliselle yhteistyölle ja 

Kolmanneksi tulee se, että elinvoimaiset 
innovaatioekosysteemit, kuten ne, joissa 
kehitetään sosiaalista ja systeemistä 
innovointia, ovat aina yhdistelmä 
osaamista, infrastruktuuria, lahjakkuutta ja 
riittävää rahoitusta. On luotava 
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saatava aikaan vahvoja synergioita, jotta 
varmistetaan, että vähäiset resurssit 
voidaan investoida asianmukaisesti ja 
tehokkaasti tutkimukseen ja innovointiin. 
Osaamiskolmion integroinnin 
syventäminen nykyisten ja uusien osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen avulla on 
toimivaksi todettu tapa edistää 
innovoinnille otollista ympäristöä. Se on 
EIT:n toimintaa ohjaava tavoite.

perusedellytykset eurooppalaisen 
tutkimuksen, koulutuksen ja yrittäjyyden 
väliselle yhteistyölle ja saatava aikaan 
vahvoja synergioita, jotta varmistetaan, että 
vähäiset resurssit voidaan investoida 
asianmukaisesti ja tehokkaasti 
tutkimukseen ja innovointiin. 
Osaamiskolmion integroinnin 
syventäminen nykyisten ja uusien osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen avulla ja muiden 
alojen uusien kumppanien, mukaan 
lukien kolmannen sektorin organisaatiot 
ja julkiset laitokset, erityisesti paikalliset 
ja alueelliset, tavoittaminen ja integrointi 
ovat toimiviksi todettuja tapoja edistää 
innovoinnille otollista ympäristöä. Se on 
EIT:n toimintaa ohjaava tavoite.

Or. en

Tarkistus 201
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tavoitteet korkeammalle: EIT 
kaudella 2021-2027

2. Osaamiskolmioon perustuvan 
nykyisen ekosysteemin suojeleminen

Or. en

Tarkistus 202
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on kiinteä osa Horisontti Eurooppa -
ohjelmaa, jonka yleisiä tavoitteita ja 

Poistetaan.
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painopisteitä se edistää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat osa 
institutionaalisia eurooppalaisia 
kumppanuuksia, minkä vuoksi niissä 
noudatetaan tiettyjä periaatteita ja 
elinkaarikriteerejä johdonmukaisemman, 
avoimemman ja vaikutuskeskeisemmän 
lähestymistavan varmistamiseksi. EIT:n 
yleiset tavoitteet heijastavat näin ollen 
EIT:n yleistä roolia Euroopan horisontti -
ohjelmassa ja sen asemaa [Innovatiivinen 
Eurooppa -pilarissa].

Or. en

Tarkistus 203
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on kiinteä osa Horisontti Eurooppa -
ohjelmaa, jonka yleisiä tavoitteita ja 
painopisteitä se edistää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat osa 
institutionaalisia eurooppalaisia 
kumppanuuksia, minkä vuoksi niissä 
noudatetaan tiettyjä periaatteita ja 
elinkaarikriteerejä johdonmukaisemman, 
avoimemman ja vaikutuskeskeisemmän 
lähestymistavan varmistamiseksi. EIT:n 
yleiset tavoitteet heijastavat näin ollen 
EIT:n yleistä roolia Euroopan horisontti -
ohjelmassa ja sen asemaa [Innovatiivinen 
Eurooppa -pilarissa].

EIT on kiinteä osa Horisontti Eurooppa -
ohjelmaa, jonka yleisiä tavoitteita ja 
painopisteitä se edistää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat osa 
institutionaalisia eurooppalaisia 
kumppanuuksia, minkä vuoksi niissä 
noudatetaan [Horisontti Eurooppa -
ohjelmasta annetun] asetuksen [xxx] 
8 artiklassa ja liitteessä III vahvistettuja 
tiettyjä periaatteita ja kriteerejä. EIT:n 
yleiset tavoitteet heijastavat näin ollen 
EIT:n yleistä roolia Euroopan horisontti -
ohjelmassa ja sen asemaa [Innovatiivinen 
Eurooppa -pilarissa]. Tästä syystä se tekee 
tiivistä yhteistyötä Horisontti Eurooppa -
ohjelman Innovatiivinen Eurooppa -
pilarin muiden täytäntöönpanoelinten 
kanssa ja toteuttaa toimia parhaansa 
mukaan edistääkseen innovoinnin 
keskitettyä palvelupistettä.

Or. en
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Tarkistus 204
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT on kiinteä osa Horisontti Eurooppa -
ohjelmaa, jonka yleisiä tavoitteita ja 
painopisteitä se edistää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat osa 
institutionaalisia eurooppalaisia 
kumppanuuksia, minkä vuoksi niissä 
noudatetaan tiettyjä periaatteita ja 
elinkaarikriteerejä johdonmukaisemman, 
avoimemman ja vaikutuskeskeisemmän 
lähestymistavan varmistamiseksi. EIT:n 
yleiset tavoitteet heijastavat näin ollen 
EIT:n yleistä roolia Euroopan horisontti -
ohjelmassa ja sen asemaa [Innovatiivinen 
Eurooppa -pilarissa].

EIT on kiinteä osa Horisontti Eurooppa -
ohjelmaa, jonka yleisiä tavoitteita ja 
painopisteitä se edistää. Horisontti 
Eurooppa -ohjelman kehyksessä osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen katsotaan olevan 
institutionaalisia eurooppalaisia 
kumppanuuksia, minkä vuoksi niissä 
noudatetaan tiettyjä periaatteita ja 
elinkaarikriteerejä johdonmukaisemman, 
avoimemman ja vaikutuskeskeisemmän 
lähestymistavan varmistamiseksi. EIT:n 
yleiset tavoitteet heijastavat näin ollen 
EIT:n yleistä roolia Euroopan horisontti -
ohjelmassa ja sen asemaa [Innovatiivinen 
Eurooppa -pilarissa].

Or. en

Tarkistus 205
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n yleiset toiminta-alat on määritelty 
[Euroopan horisontti -ehdotuksessa]. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjään 
tukemalla EIT voi vahvistaa 
innovaatioekosysteemejä, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
Se etenee tässä edistämällä koulutuksen, 

EIT:n yleiset toiminta-alat on määritelty 
Horisontti Eurooppa -ohjelmasta annetun 
asetuksen [xxx] liitteissä I ja I a. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjään tukemalla EIT voi 
vahvistaa innovaatioekosysteemejä, jotka 
auttavat vastaamaan maailmanlaajuisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se etenee 
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tutkimuksen ja liike-elämän integrointia, 
jolloin voidaan luoda innovoinnille 
otollisia ympäristöjä, sekä edistämällä ja 
tukemalla uutta yrittäjäsukupolvea ja 
edesauttamalla innovatiivisten yritysten 
perustamista tiiviissä yhteisvaikutuksessa 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa ja 
täydentäen sen toimintaa. Tällöin EIT 
erityisesti

tässä edistämällä koulutuksen, tutkimuksen 
ja yrittäjyyden integrointia, jolloin voidaan 
luoda innovoinnille otollisia ympäristöjä, 
sekä edistämällä ja tukemalla uutta 
yrittäjäsukupolvea, erityisesti puuttumalla 
myös yrityssektorilla vallitsevaan 
sukupuolten väliseen kuiluun, ja 
edesauttamalla innovatiivisten yritysten 
perustamista tiiviissä yhteisvaikutuksessa 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa ja 
täydentäen sen toimintaa. Tällöin EIT 
erityisesti

Or. en

Tarkistus 206
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n yleiset toiminta-alat on määritelty 
[Euroopan horisontti -ehdotuksessa]. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjään 
tukemalla EIT voi vahvistaa 
innovaatioekosysteemejä, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
Se etenee tässä edistämällä koulutuksen, 
tutkimuksen ja liike-elämän integrointia, 
jolloin voidaan luoda innovoinnille 
otollisia ympäristöjä, sekä edistämällä ja 
tukemalla uutta yrittäjäsukupolvea ja 
edesauttamalla innovatiivisten yritysten 
perustamista tiiviissä yhteisvaikutuksessa 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa ja 
täydentäen sen toimintaa. Tällöin EIT 
erityisesti

EIT:n yleiset toiminta-alat on määritelty 
[Euroopan horisontti -ehdotuksessa]. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjään 
tukemalla EIT voi vahvistaa 
innovaatioekosysteemejä, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se etenee 
tässä edistämällä korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin 
ja liike-elämän integrointia, jolloin voidaan 
luoda innovoinnille otollisia ympäristöjä, 
sekä edistämällä ja tukemalla uutta 
yrittäjäsukupolvea ja edesauttamalla 
innovatiivisten yritysten perustamista 
tiiviissä yhteisvaikutuksessa Euroopan 
innovaationeuvoston kanssa ja täydentäen 
sen toimintaa. Tällöin EIT erityisesti

Or. en
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Tarkistus 207
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n yleiset toiminta-alat on määritelty 
[Euroopan horisontti -ehdotuksessa]. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjään 
tukemalla EIT voi vahvistaa 
innovaatioekosysteemejä, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
Se etenee tässä edistämällä koulutuksen, 
tutkimuksen ja liike-elämän integrointia, 
jolloin voidaan luoda innovoinnille 
otollisia ympäristöjä, sekä edistämällä ja 
tukemalla uutta yrittäjäsukupolvea ja 
edesauttamalla innovatiivisten yritysten 
perustamista tiiviissä yhteisvaikutuksessa 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa ja 
täydentäen sen toimintaa. Tällöin EIT 
erityisesti

EIT:n yleiset toiminta-alat on määritelty 
[Euroopan horisontti -ehdotuksessa]. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjään 
tukemalla EIT voi vahvistaa 
innovaatioekosysteemejä, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
Se etenee tässä edistämällä koulutuksen, 
tutkimuksen ja liike-elämän integrointia, 
jolloin voidaan luoda innovoinnille 
otollisia ympäristöjä, sekä edistämällä ja 
tukemalla uutta yrittäjäsukupolvea ja 
edesauttamalla innovatiivisten yritysten 
perustamista, kiinnittäen erityistä 
huomiota pk-yrityksiin, tiiviissä 
yhteisvaikutuksessa Euroopan 
innovaationeuvoston kanssa ja täydentäen 
sen toimintaa. Tällöin EIT erityisesti

Or. en

Tarkistus 208
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) vahvistaa kestäviä 
innovaatioekosysteemejä kaikkialla 
Euroopassa;

(1) vahvistaa kestäviä 
innovaatioekosysteemejä kaikkialla 
Euroopassa ottaen huomioon alueelliset 
epätasapainot;

Or. en
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Tarkistus 209
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) edistää innovointia ja yrittäjyyttä 
paremman koulutuksen avulla;

(2) edistää innovointi- ja 
yrittäjyystaitojen kehittämistä paremman 
ja osallistavamman koulutuksen avulla 
tukien rajat ylittävää vaihto-ohjelmaa 
EU:ssa sekä mentorointia elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta; lisää korkea-
asteen oppilaitosten valmiuksia kaikkialla 
unionissa ja tukee niiden muutosta kohti 
yrittäjyyden edistämistä;

Or. en

Tarkistus 210
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) edistää innovointia ja yrittäjyyttä 
paremman koulutuksen avulla;

(2) edistää innovointi- ja yrittäjätaitoja 
korkealaatuisen koulutukseen liittyvän 
mentoroinnin avulla elinikäisen 
oppimisen näkökulmasta;

Or. en

Tarkistus 211
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tuo markkinoille uusia ratkaisuja 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi.

(3) tuo markkinoille uusia ratkaisuja 
maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseksi tai helpottaa 
muita kestävän sosiaalisen käyttöönoton 
muotoja.

Or. en

Tarkistus 212
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tuo markkinoille uusia ratkaisuja 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi.

(3) tuo markkinoille uusia ratkaisuja ja 
tuotteita maailmanlaajuisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 213
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) vähentää sukupuolten välistä 
kuilua teknisen koulutuksen ja 
yrittäjyyskoulutuksen alalla ja edistää 
innovointia koskevia 
sukupuolisensitiivisiä lähestymistapoja 
kaikissa jäsenvaltioissa.
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Or. en

Tarkistus 214
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
määrittävät likviditeettitukea tarvitsevat 
pk-yritykset ja startup-yritykset ja 
tarjoavat tietyn ajan tukea niiden 
toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
perehdyttävä eri kansallisiin tukitoimiin, 
minkä vuoksi on lisättävä jäsenvaltioiden 
osallistumista, ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on autettava 
kumppaneitaan saamaan taloudellista 
tukea.

Or. en

Tarkistus 215
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lisätä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikuttavuutta ja 
edistää osaamiskolmion integrointia;

(a) lisätä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikuttavuutta ja 
vahvistaa osaamiskolmion integrointia;

Or. en
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Tarkistus 216
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kasvattaa innovointivalmiuksia 
korkea-asteen koulutuksessa edistämällä 
korkeakoulujen institutionaalista muutosta;

(b) kasvattaa yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksia korkea-asteen 
koulutuksessa edistämällä korkeakoulujen 
institutionaalista muutosta ja niiden 
integrointia innovaatioekosysteemeihin;

Or. en

Tarkistus 217
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) lisätä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä osallistamalla useammat 
sidosryhmät kaikkialla unionissa ja 
tarjoamalla niille palveluja, millä lisätään 
innovaatiovalmiuksia Euroopassa siten, 
että vahvistetaan paikallisia 
innovaatioekosysteemejä ja kytketään ne 
yleiseurooppalaisiin 
innovaatioekosysteemeihin yhteistyössä 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 218
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätä EIT:n alueellista 
tavoittavuutta, jotta voidaan puuttua EU:n 
eri alueiden välisiin eroihin 
innovointivalmiuksissa.

(c) lisätä EIT:n alueellista ja paikallista 
tavoittavuutta, jotta voidaan puuttua EU:n 
ja yksittäisten jäsenvaltioiden eri alueiden 
välisiin eroihin innovointivalmiuksissa 
tasapainoisen maantieteellisen 
kattavuuden varmistamiseksi ja 
parantamalla kytköstä älykkään 
erikoistumisen strategioihin.

Or. en

Tarkistus 219
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätä EIT:n alueellista 
tavoittavuutta, jotta voidaan puuttua EU:n 
eri alueiden välisiin eroihin 
innovointivalmiuksissa.

(c) lisätä EIT:n ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen alueellista ja 
paikallista tavoittavuutta ja parantaa 
tulosten levittämistä ja hyödyntämistä, 
jotta voidaan puuttua EU:n ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden eri alueiden välisiin eroihin 
innovointivalmiuksissa ja parantaa 
tasapainoista maantieteellistä kattavuutta.

Or. en

Tarkistus 220
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho
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Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätä EIT:n alueellista 
tavoittavuutta, jotta voidaan puuttua EU:n 
eri alueiden välisiin eroihin 
innovointivalmiuksissa.

(c) lisätä EIT:n alueellista 
tavoittavuutta, jotta voidaan puuttua EU:n 
ja jäsenvaltioiden eri alueiden välisiin 
eroihin innovointivalmiuksissa.

Or. en

Tarkistus 221
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.1 alakohta – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) lisätä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä ottamalla mukaan 
sidosryhmien laajempi kirjo kaikkialla 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 222
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin tavoitteisiin pyrkimällä EIT auttaa 
osaltaan saavuttamaan Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tieteelliset, 
taloudelliset/teknologiset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset. Se tarjoaa 

Näihin tavoitteisiin pyrkimällä EIT auttaa 
osaltaan saavuttamaan Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tieteelliset, 
taloudelliset/teknologiset, yhteiskunnalliset 
ja ympäristöön liittyvät vaikutukset. Se 
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jatkossakin vahvistusta 
innovaatioekosysteemeille, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
edistämällä osaamiskolmion integrointia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta-
aloilla. Horisontti Eurooppa -ohjelman 
strategisen suunnitteluprosessin avulla 
varmistetaan, että EIT:n toiminta ja muu 
Horisontti Eurooppa -ohjelma linjataan 
tiiviimmin keskenään. Aiempien 
saavutustensa perusteella EIT:llä tulee 
olemaan tärkeä rooli ”Avoin innovointi” -
pilarissa.

tarjoaa jatkossakin vahvistusta 
innovaatioekosysteemeille, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
edistämällä osaamiskolmion integrointia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta-
aloilla. Horisontti Eurooppa -ohjelman 
strategisen suunnitteluprosessin avulla 
varmistetaan, että EIT:n toiminta ja muu 
Horisontti Eurooppa -ohjelma linjataan 
tiiviimmin keskenään. Aiempien 
saavutustensa perusteella EIT:llä tulee 
olemaan tärkeä rooli Innovatiivinen 
Eurooppa -pilarissa ja koko Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 223
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin tavoitteisiin pyrkimällä EIT auttaa 
osaltaan saavuttamaan Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tieteelliset, 
taloudelliset/teknologiset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset. Se tarjoaa 
jatkossakin vahvistusta 
innovaatioekosysteemeille, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
edistämällä osaamiskolmion integrointia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta-
aloilla. Horisontti Eurooppa -ohjelman 
strategisen suunnitteluprosessin avulla 
varmistetaan, että EIT:n toiminta ja muu 
Horisontti Eurooppa -ohjelma linjataan 
tiiviimmin keskenään. Aiempien 
saavutustensa perusteella EIT:llä tulee 
olemaan tärkeä rooli ”Avoin innovointi” -
pilarissa.

Näihin tavoitteisiin pyrkimällä EIT auttaa 
osaltaan saavuttamaan Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tieteelliset, 
taloudelliset/teknologiset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset. Se tarjoaa 
jatkossakin vahvistusta 
innovaatioekosysteemeille, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, edistämällä 
osaamiskolmion integrointia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta-aloilla. 
Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisen 
suunnitteluprosessin avulla varmistetaan, 
että EIT:n toiminta ja muu Horisontti 
Eurooppa -ohjelma linjataan tiiviimmin 
keskenään. Aiempien saavutustensa 
perusteella EIT:llä tulee olemaan tärkeä 
rooli ”Avoin innovointi” -pilarissa.

Or. en
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Tarkistus 224
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n ja Euroopan innovaationeuvoston 
välisillä vahvoilla synergioilla on 
keskeinen merkitys [Innovatiivinen 
Eurooppa] -pilarin vaikutuksen kannalta. 
EIT:n ja Euroopan innovaationeuvoston 
toimet täydentävät toisiaan, ja niillä 
pyritään selkeyttämään ja 
johdonmukaistamaan innovatiivisille 
yrityksille annettavaa tukea. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä asiantuntemuksen 
pohjalta EIT tarjoaa liiketoiminnan 
kiihdyttämispalveluja ja koulutusta 
Euroopan innovaationeuvoston rahoituksen 
saajille.

EIT:n ja Euroopan innovaationeuvoston 
välisillä vahvoilla synergioilla on 
keskeinen merkitys [Innovatiivinen 
Eurooppa] -pilarin vaikutuksen kannalta. 
EIT:n ja Euroopan innovaationeuvoston 
toimet täydentävät toisiaan, ja niillä 
pyritään selkeyttämään ja 
johdonmukaistamaan innovatiivisille 
yrityksille annettavaa tukea. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä asiantuntemuksen 
pohjalta EIT tarjoaa liiketoiminnan 
kiihdyttämispalveluja ja koulutusta 
Euroopan innovaationeuvoston rahoituksen 
saajille. EIT:n tarjoamien 
tukijärjestelmien on hyödytettävä 
Euroopan innovaationeuvoston 
rahoituksen saajia, ja EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä alkunsa saaneilla 
startup-yrityksillä on oltava mahdollisuus 
päästä nopeasti Euroopan 
innovaationeuvoston toimien piiriin.

Or. en

Tarkistus 225
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n ja Euroopan innovaationeuvoston EIT:n ja Euroopan innovaationeuvoston 



PE650.625v01-00 68/188 AM\1204114FI.docx

FI

välisillä vahvoilla synergioilla on 
keskeinen merkitys [Innovatiivinen 
Eurooppa] -pilarin vaikutuksen kannalta. 
EIT:n ja Euroopan innovaationeuvoston 
toimet täydentävät toisiaan, ja niillä 
pyritään selkeyttämään ja 
johdonmukaistamaan innovatiivisille 
yrityksille annettavaa tukea. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä asiantuntemuksen 
pohjalta EIT tarjoaa liiketoiminnan 
kiihdyttämispalveluja ja koulutusta 
Euroopan innovaationeuvoston 
rahoituksen saajille.

välisillä vahvoilla synergioilla, jotka 
saavutetaan muun muassa hallintotason 
yhteistyön kautta, on keskeinen merkitys 
[Innovatiivinen Eurooppa] -pilarin 
vaikutuksen kannalta. EIT:n ja Euroopan 
innovaationeuvoston toimet täydentävät 
toisiaan, ja niillä pyritään selkeyttämään ja 
johdonmukaistamaan innovatiivisille 
yhtiöille annettavaa tukea, mukaan lukien 
liiketoiminnan kiihdyttämispalvelut ja 
koulutus.

Or. en

Tarkistus 226
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT helpottaa Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajien 
pääsyä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
innovaatioekosysteemeihin ja yhteyteen 
osaamiskolmion asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa. Näin Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajat 
voivat osallistua aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan ja hyötyä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
palveluista. Vastaavasti EIT:n rahoituksen 
saajat voivat hyödyntää Euroopan 
innovaationeuvoston välineitä, jos EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukea ei 
ole saatavilla. Euroopan 
innovaationeuvosto voi auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemia suuren 
kasvupotentiaalin omaavia startup-
yrityksiä laajentamaan toimintaansa 
nopeasti. Varsinkin innovatiivisimmat 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemat 

Lisäksi EIT helpottaa Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajien 
pääsyä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
innovaatioekosysteemeihin ja yhteyteen 
osaamiskolmion asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa. Näin Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajat 
voivat osallistua aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan ja hyötyä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
palveluista. Vastaavasti EIT:n rahoituksen 
saajat voivat hyödyntää Euroopan 
innovaationeuvoston välineitä EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tarjoamien palvelujen lisäksi annettavan 
tuen saamiseksi. Euroopan 
innovaationeuvosto voi auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemia suuren 
kasvupotentiaalin omaavia startup-
yrityksiä laajentamaan toimintaansa 
nopeasti. Varsinkin innovatiivisimmat 
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yritykset voivat – mikäli Euroopan 
innovaationeuvosto valitsee ne 
rahoitettaviksi – saada Euroopan 
innovaationeuvoston Accelerator-
välineestä sekarahoituksena myönnettävää 
tukea ja/tai InvestEU-välineistä 
myönnettävää rahoitustukea.

osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemat 
yritykset voivat – mikäli Euroopan 
innovaationeuvosto valitsee ne 
rahoitettaviksi – hyödyntää mahdollisuutta 
päästä nopeasti Euroopan 
innovaationeuvoston toimien piiriin, 
kuten erityisesti Euroopan 
innovaationeuvoston Accelerator-
välineestä sekarahoituksena myönnettävän 
tuen ja/tai InvestEU-välineistä 
myönnettävän rahoitustuen piiriin.

Or. en

Tarkistus 227
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT helpottaa Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajien 
pääsyä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
innovaatioekosysteemeihin ja yhteyteen 
osaamiskolmion asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa. Näin Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajat 
voivat osallistua aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan ja hyötyä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
palveluista. Vastaavasti EIT:n rahoituksen 
saajat voivat hyödyntää Euroopan 
innovaationeuvoston välineitä, jos EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukea ei 
ole saatavilla. Euroopan 
innovaationeuvosto voi auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemia suuren 
kasvupotentiaalin omaavia startup-
yrityksiä laajentamaan toimintaansa 
nopeasti. Varsinkin innovatiivisimmat 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemat 
yritykset voivat – mikäli Euroopan 
innovaationeuvosto valitsee ne 

Lisäksi EIT helpottaa Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajien 
pääsyä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
innovaatioekosysteemeihin ja yhteyteen 
osaamiskolmion asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa. Näin Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajat 
voivat osallistua aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan ja hyötyä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
palveluista. Vastaavasti EIT:n rahoituksen 
saajat voivat hyödyntää Euroopan 
innovaationeuvoston välineitä EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tarjoamien palvelujen lisäksi annettavan 
tuen saamiseksi. Euroopan 
innovaationeuvosto voi auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemia suuren 
kasvupotentiaalin omaavia startup-
yrityksiä laajentamaan toimintaansa 
nopeasti. Innovatiivisimmat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemat yritykset 
voivat – mikäli Euroopan 
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rahoitettaviksi – saada Euroopan 
innovaationeuvoston Accelerator-
välineestä sekarahoituksena myönnettävää 
tukea ja/tai InvestEU-välineistä 
myönnettävää rahoitustukea.

innovaationeuvosto valitsee ne 
rahoitettaviksi – hyödyntää mahdollisuutta 
päästä nopeasti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tuen piiriin, kuten 
erityisesti Euroopan innovaationeuvoston 
Accelerator-välineestä sekarahoituksena 
myönnettävän tuen ja/tai InvestEU-
välineistä myönnettävän rahoitustuen 
piiriin.

Or. en

Tarkistus 228
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT helpottaa Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajien 
pääsyä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
innovaatioekosysteemeihin ja yhteyteen 
osaamiskolmion asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa. Näin Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajat 
voivat osallistua aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan ja hyötyä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
palveluista. Vastaavasti EIT:n rahoituksen 
saajat voivat hyödyntää Euroopan 
innovaationeuvoston välineitä, jos EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukea ei 
ole saatavilla. Euroopan 
innovaationeuvosto voi auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemia suuren 
kasvupotentiaalin omaavia startup-
yrityksiä laajentamaan toimintaansa 
nopeasti. Varsinkin innovatiivisimmat 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemat 
yritykset voivat – mikäli Euroopan 
innovaationeuvosto valitsee ne 
rahoitettaviksi – saada Euroopan 
innovaationeuvoston Accelerator-
välineestä sekarahoituksena myönnettävää 

Lisäksi EIT helpottaa Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajien 
pääsyä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
innovaatioekosysteemeihin ja yhteyteen 
osaamiskolmion asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa. Näin Euroopan 
innovaationeuvoston rahoituksen saajat 
voivat osallistua aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan ja hyötyä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
palveluista. Vastaavasti EIT:n rahoituksen 
saajat voivat hyödyntää Euroopan 
innovaationeuvoston välineitä EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tarjoamien palvelujen lisäksi annettavan 
tuen saamiseksi. Euroopan 
innovaationeuvosto voi auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemia suuren 
kasvupotentiaalin omaavia startup-
yrityksiä laajentamaan toimintaansa 
nopeasti. Varsinkin innovatiivisimmat 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemat 
yritykset voivat – mikäli Euroopan 
innovaationeuvosto valitsee ne 
rahoitettaviksi – hyödyntää mahdollisuutta 
päästä nopeasti Euroopan 
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tukea ja/tai InvestEU-välineistä 
myönnettävää rahoitustukea.

innovaationeuvoston toimien piiriin, 
kuten erityisesti Euroopan 
innovaationeuvoston Accelerator-
välineestä sekarahoituksena myönnettävän 
tuen ja/tai InvestEU-välineistä 
myönnettävän rahoitustuen piiriin.

Or. en

Tarkistus 229
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
edesauttavat innovatiivisten yritysten 
perustamista tiiviissä yhteisvaikutuksessa 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa ja 
täydentäen sen toimintaa. EIT:n 
rahoituksen saajat voivat hyödyntää 
Euroopan innovaationeuvoston välineitä 
tuen saamiseksi EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tarjoamien 
palvelujen lisäksi, ja Euroopan 
innovaationeuvosto voi auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemia suuren 
kasvupotentiaalin startup-yrityksiä 
laajentamaan toimintaansa nopeasti.

Or. en

Perustelu

Synergioiden varmistamiseksi EIT:n ja Euroopan innovaationeuvoston välineiden ja niiden 
yhteistyön välillä.

Tarkistus 230
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT varmistaa vahvemmat synergiat myös 
[Huipputiede]-pilariin kuuluvien ohjelmien 
ja aloitteiden kanssa, jotta voidaan 
nopeuttaa uteliaisuustutkimuksesta saadun 
tiedon siirtämistä konkreettisiksi 
yhteiskuntaa hyödyttäviksi sovelluksiksi. 
Erityisesti Marie Skłodowska-Curie -
toimissa (MSCA) EIT tekee yhteistyötä 
MSCA-stipendiaattien innovaatio- ja 
yrittäjätaitojen kehittämiseksi.

EIT varmistaa myös vahvemmat synergiat 
kaikkien missioiden ja asiaankuuluvien 
kumppanuuksien kanssa, joita ovat 
esimerkiksi PRIMA, IMI, EDCTP, FCH 
ja ECSEL, sekä [Huipputiede]-pilariin 
kuuluvien ohjelmien ja aloitteiden kanssa, 
jotta voidaan nopeuttaa 
uteliaisuustutkimuksesta saadun tiedon 
siirtämistä konkreettisiksi yhteiskuntaa 
hyödyttäviksi sovelluksiksi. Erityisesti 
Marie Skłodowska-Curie -toimissa 
(MSCA) ja Euroopan tutkimusneuvostossa 
EIT tekee yhteistyötä MSCA-
stipendiaattien ja Euroopan 
tutkimusneuvoston apurahan saajien 
innovaatio- ja yrittäjätaitojen 
kehittämiseksi. Yhteistyö on 
vapaaehtoista, eikä se saa lisätä 
rahoituksen saajien hallinnollista 
rasitetta.

Or. en

Tarkistus 231
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT varmistaa vahvemmat synergiat myös 
[Huipputiede]-pilariin kuuluvien ohjelmien 
ja aloitteiden kanssa, jotta voidaan 
nopeuttaa uteliaisuustutkimuksesta saadun 
tiedon siirtämistä konkreettisiksi 
yhteiskuntaa hyödyttäviksi sovelluksiksi. 
Erityisesti Marie Skłodowska-Curie -
toimissa (MSCA) EIT tekee yhteistyötä 
MSCA-stipendiaattien innovaatio- ja 
yrittäjätaitojen kehittämiseksi.

EIT varmistaa vahvemmat synergiat myös 
[Huipputiede]-pilariin kuuluvien ohjelmien 
ja aloitteiden kanssa, jotta voidaan 
nopeuttaa uteliaisuustutkimuksesta saadun 
tiedon siirtämistä konkreettisiksi 
yhteiskuntaa hyödyttäviksi sovelluksiksi. 
Erityisesti Marie Skłodowska-Curie -
toimissa (MSCA) ja Euroopan 
tutkimusneuvostossa (ERC) EIT tekee 
yhteistyötä MSCA-stipendiaattien ja 
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Euroopan tutkimusneuvoston apurahan 
saajien innovaatio- ja yrittäjätaitojen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 232
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT varmistaa vahvemmat synergiat myös 
[Huipputiede]-pilariin kuuluvien ohjelmien 
ja aloitteiden kanssa, jotta voidaan 
nopeuttaa uteliaisuustutkimuksesta saadun 
tiedon siirtämistä konkreettisiksi 
yhteiskuntaa hyödyttäviksi sovelluksiksi. 
Erityisesti Marie Skłodowska-Curie -
toimissa (MSCA) EIT tekee yhteistyötä 
MSCA-stipendiaattien innovaatio- ja 
yrittäjätaitojen kehittämiseksi.

EIT varmistaa vahvemmat synergiat myös 
[Huipputiede]-pilariin kuuluvien ohjelmien 
ja aloitteiden kanssa, jotta voidaan 
nopeuttaa uteliaisuustutkimuksesta saadun 
tiedon siirtämistä konkreettisiksi 
yhteiskuntaa hyödyttäviksi sovelluksiksi. 
Erityisesti Marie Skłodowska-Curie -
toimissa (MSCA) ja Euroopan 
tutkimusneuvostossa EIT tekee yhteistyötä 
MSCA-stipendiaattien ja Euroopan 
tutkimusneuvoston apurahan saajien 
innovaatio- ja yrittäjätaitojen 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 233
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT osallistuu [Globaalit haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky] -pilarin toimiin 
ja täydentää relevantteja toimia globaalien 

EIT osallistuu [Globaalit haasteet ja 
teollisuuden kilpailukyky] -pilarin toimiin 
ja täydentää relevantteja toimia globaalien 
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haasteiden ratkaisemiseksi ja EU:n 
kilpailukyvyn lisäämiseksi 
maailmanlaajuisesti. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta EIT pyrkii 
erityisesti osallistumaan asiaankuuluviin 
missioihin ja aihekohtaisiin klustereihin 
sekä muihin eurooppalaisiin 
kumppanuuksiin muun muassa tukemalla 
kysyntäpuolen toimenpiteitä ja tarjoamalla 
hyödyntämispalveluja teknologian siirron 
edistämiseksi ja saavutettujen tulosten 
kaupallistamisen nopeuttamiseksi.

yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi ja EU:n kestävyyden ja 
kilpailukyvyn lisäämiseksi 
maailmanlaajuisesti. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta EIT pyrkii 
erityisesti osallistumaan asiaankuuluviin 
missioihin ja aihekohtaisiin klustereihin 
sekä muihin eurooppalaisiin 
kumppanuuksiin muun muassa tukemalla 
kysyntäpuolen toimenpiteitä ja tarjoamalla 
hyödyntämispalveluja teknologian siirron 
edistämiseksi ja saavutettujen tulosten 
kaupallistamisen nopeuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 234
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Synergiamahdollisuuksia tutkitaan myös 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
”Huippuosaamisen jakaminen” -osion ja 
EIT:n tukeman sidosryhmäyhteistyön 
välillä. Horisontti Eurooppa -ohjelman 
”Huippuosaamisen jakaminen” -osion 
kohdemaat voivat muun muassa hyödyntää 
EIT:n asiantuntemusta ja sen tarjoamaa 
tukea tuotantoketjun loppupään (lähelle 
markkinoita sijoittuvien) toimintojen 
kehittämistä varten, koska ne muodostavat 
myös EIT:n sidosryhmäyhteistyön 
kohderyhmän.

Synergiamahdollisuuksia tutkitaan myös 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
”Osallistumispohjan laajentaminen ja 
huippuosaamisen levittäminen” -osion ja 
alueellisen innovaation ohjelman ja 
muun EIT:n tukeman 
sidosryhmäyhteistyön välillä. Tavoitteena 
on saavuttaa EIT:n toiminnan 
tasapainoisempi edustus kaikkialla 
unionissa. EIT ohjaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä, jotta alueellisen 
innovaation ohjelmaa voidaan hyödyntää 
paremmin. Horisontti Eurooppa -ohjelman 
”Huippuosaamisen jakaminen” -osion 
kohdemaat voivat muun muassa hyödyntää 
EIT:n asiantuntemusta ja sen tarjoamaa 
tukea tuotantoketjun loppupään (lähelle 
markkinoita sijoittuvien) toimintojen 
kehittämistä varten, koska ne muodostavat 
myös EIT:n sidosryhmäyhteistyön 
kohderyhmän. Alueellisen innovaation 
ohjelman talousarviota käytetään myös 
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ERI-rahastojen hyödyntämiseen. Näitä 
synergioita käytetään tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman 
laajennustoimenpiteitä (tiimiyttäminen, 
twinning-toiminta, ERA-oppituolit) 
vastaavien EIT:n rahoitusjärjestelmien 
perustamiseksi.

Or. en

Perustelu

Synergioiden vahvistamiseksi EIT:n ja muiden Horisontti Eurooppa -ohjelman osioiden sekä 
muiden EU:n välineiden välillä.

Tarkistus 235
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 alakohta – 2.2 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Synergiamahdollisuuksia tutkitaan myös 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
”Huippuosaamisen jakaminen” -osion ja 
EIT:n tukeman sidosryhmäyhteistyön 
välillä. Horisontti Eurooppa -ohjelman 
”Huippuosaamisen jakaminen” -osion 
kohdemaat voivat muun muassa hyödyntää 
EIT:n asiantuntemusta ja sen tarjoamaa 
tukea tuotantoketjun loppupään (lähelle 
markkinoita sijoittuvien) toimintojen 
kehittämistä varten, koska ne muodostavat 
myös EIT:n sidosryhmäyhteistyön 
kohderyhmän.

Synergiamahdollisuuksia tutkitaan myös 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
”Osallistumispohjan laajentaminen ja 
huippuosaamisen levittäminen” -osion ja 
alueellisen innovaation ohjelman ja 
muun EIT:n tukeman 
sidosryhmäyhteistyön välillä. Tavoitteena 
on saavuttaa EIT:n toiminnan 
tasapainoisempi edustus kaikkialla 
unionissa. EIT ohjaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä, jotta alueellisen 
innovaation ohjelmaa voidaan hyödyntää 
paremmin. Horisontti Eurooppa -ohjelman 
”Huippuosaamisen jakaminen” -osion 
kohdemaat voivat muun muassa hyödyntää 
EIT:n asiantuntemusta ja sen tarjoamaa 
tukea tuotantoketjun loppupään (lähelle 
markkinoita sijoittuvien) toimintojen 
kehittämistä varten, koska ne muodostavat 
myös EIT:n sidosryhmäyhteistyön 
kohderyhmän. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt käyttävät alueellisen 
innovaation ohjelman talousarviota myös 
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ERI-rahastojen hyödyntämiseen. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt käyttävät 
näitä synergioita tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman 
laajennustoimenpiteitä (tiimiyttäminen ja 
twinning-toiminta) vastaavien EIT:n 
rahoitusjärjestelmien perustamiseksi.

Or. en

Tarkistus 236
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valmistautuminen viruksen 
jälkeiseen uuteen normaalitilaan
Keskipitkällä aikavälillä on uudistettava 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rakennetta viruksen jälkeiseen uuteen 
normaalitilaan sopeutumiseksi. EIT 
Healthin toimia olisi kysyntään perustuen 
suunnattava uudelleen kohti covid-19:ään 
liittyviä toimia, ja kaikkien muiden 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on 
sopeuduttava uuteen normaalitilaan 
painottaen enemmän esimerkiksi 
digitalisaatiota, uutta 
valmistusteollisuutta EU:ssa ja uusia 
tuotantoketjuja. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi tulevina 
vuosina ketterästi ja joustavasti etsittävä 
uusia mahdollisuuksia.

Or. en
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Tarkistus 237
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan innovointikyvyn ja -
valmiuksien edistäminen

3. Keskittyminen toimiviin 
ratkaisuihin

Or. en

Tarkistus 238
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 EIT:n tausta-ajatus perustuu 
innovaatiovetoisen osaamiskolmion 
mallin integrointiin. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi erityisesti 
kriisiaikana keskityttävä siihen, missä ne 
tuottavat asianmukaista lisäarvoa.
Jos ihmisiä on koulutettava heidän 
osaamisensa saattamiseksi ajan tasalle, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
annettava koulutusta. EIT:n olisi 
kuitenkin vaiheittain lopetettava erilliset 
EIT:n koulutusohjelmat, joille on 
myönnetty EIT:n laatumerkki, erityisesti 
maisteri- ja tohtoritasolla, ja keskityttävä 
koulutukseen osaamiskolmion 
kehyksessä. On tärkeää, että kaikki 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet 
perustuvat osaamiskolmion kaikkien 
kolmen osatekijän integrointiin. EU:n 
koulutusjärjestelmän parantaminen on 
tärkeä tehtävä, mutta se ei kuulu EIT:n ja 
sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
mission soveltamisalaan.
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Or. en

Tarkistus 239
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n roolin vahvistaminen keskittymällä 
toimiin, joissa se tuo lisäarvoa EU:n tasolla 
ja edistää Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteiden saavuttamista, ohjaa EIT:n 
strategiaa kaudella 2021–2027. Ensinnäkin 
EIT tukee edelleen innovaatiovalmiuksia ja 
-ekosysteemejä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta kehittämällä ja 
laajentamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja käynnistämällä 
uusia. Toiseksi EIT aikoo osaamiskolmion 
integroinnista saamiensa kokemusten 
perusteella tukea suoraan yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämistä korkea-
asteen koulutuksen alalla. Kolmanneksi 
EIT varmistaa tehokkaampien monialaisten 
toimenpiteiden avulla, että sen vaikutus 
EU:n tasolla kasvaa. EIT myös parantaa 
toimintojaan useilla aloilla lisätäkseen 
tuloksellisuuttaan, tehokkuuttaan ja 
vaikutustaan.

EIT:n roolin vahvistaminen keskittymällä 
toimiin, joissa se tuo lisäarvoa EU:n tasolla 
ja edistää Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteiden saavuttamista, ohjaa EIT:n 
strategiaa kaudella 2021–2027. Ensinnäkin 
EIT tukee edelleen innovaatiovalmiuksia ja 
-ekosysteemejä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta kehittämällä ja 
laajentamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä, lisäämällä niiden 
avoimuutta uusille kumppaneille, 
parantamalla läpinäkyvyyttä ja 
takaamalla hyvän hallinnon. Toiseksi EIT 
aikoo osaamiskolmion integroinnista 
saamiensa kokemusten perusteella tukea 
yrittäjyys- ja innovointivalmiuksien 
kehittämistä korkea-asteen koulutuksen 
alalla. Kolmanneksi EIT varmistaa 
tehokkaampien monialaisten 
toimenpiteiden avulla, että sen vaikutus ja 
näkyvyys EU:n tasolla jatkavat 
kasvamista. EIT myös jatkaa 
toimintojensa parantamista useilla aloilla, 
kuten rahoituksen kestävyydessä, 
sisäänrakennetussa kestävyydessä ja 
ilmastoneutraaliudessa, sen omien 
toimien tavoittavuudessa, sukupuolten 
tasapuolisessa edustuksessa ja 
maantieteellisessä kattavuudessa, 
lisätäkseen tuloksellisuuttaan, 
tehokkuuttaan ja vaikutustaan.

Or. en
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Tarkistus 240
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n roolin vahvistaminen keskittymällä 
toimiin, joissa se tuo lisäarvoa EU:n tasolla 
ja edistää Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteiden saavuttamista, ohjaa EIT:n 
strategiaa kaudella 2021–2027. Ensinnäkin 
EIT tukee edelleen innovaatiovalmiuksia ja 
-ekosysteemejä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta kehittämällä ja 
laajentamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja käynnistämällä 
uusia. Toiseksi EIT aikoo osaamiskolmion 
integroinnista saamiensa kokemusten 
perusteella tukea suoraan yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämistä korkea-
asteen koulutuksen alalla. Kolmanneksi 
EIT varmistaa tehokkaampien monialaisten 
toimenpiteiden avulla, että sen vaikutus 
EU:n tasolla kasvaa. EIT myös parantaa 
toimintojaan useilla aloilla lisätäkseen 
tuloksellisuuttaan, tehokkuuttaan ja 
vaikutustaan.

EIT:n roolin vahvistaminen keskittymällä 
toimiin, joissa se tuo lisäarvoa EU:n tasolla 
ja edistää Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteiden saavuttamista, ohjaa EIT:n 
strategiaa kaudella 2021–2027. Ensinnäkin 
EIT tukee edelleen innovaatiovalmiuksia ja 
-ekosysteemejä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta kehittämällä ja 
laajentamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja käynnistämällä 
uusia. Toiseksi EIT aikoo osaamiskolmion 
integroinnista saamiensa kokemusten 
perusteella tukea suoraan yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämistä korkea-
asteen koulutuksen alalla. Kolmanneksi 
EIT varmistaa tehokkaampien monialaisten 
toimenpiteiden avulla, että sen vaikutus 
EU:n tasolla kasvaa. EIT myös parantaa 
toimintojaan useilla aloilla, kuten osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen rahoituksen 
kestävyyden saavuttamisessa, kaikkien 
toimien avoimuudessa ja 
läpinäkyvyydessä, laatua painottavassa 
lähestymistavassa, maantieteellisessä 
kattavuudessa ja laajemmissa kytköksissä 
pk-yritysten kanssa, lisätäkseen 
tuloksellisuuttaan, tehokkuuttaan ja 
vaikutustaan.

Or. en

Tarkistus 241
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 1 kohta



PE650.625v01-00 80/188 AM\1204114FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

EIT:n roolin vahvistaminen keskittymällä 
toimiin, joissa se tuo lisäarvoa EU:n tasolla 
ja edistää Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteiden saavuttamista, ohjaa EIT:n 
strategiaa kaudella 2021–2027. Ensinnäkin 
EIT tukee edelleen innovaatiovalmiuksia ja 
-ekosysteemejä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta kehittämällä ja 
laajentamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja käynnistämällä 
uusia. Toiseksi EIT aikoo osaamiskolmion 
integroinnista saamiensa kokemusten 
perusteella tukea suoraan yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämistä korkea-
asteen koulutuksen alalla. Kolmanneksi 
EIT varmistaa tehokkaampien monialaisten 
toimenpiteiden avulla, että sen vaikutus 
EU:n tasolla kasvaa. EIT myös parantaa 
toimintojaan useilla aloilla lisätäkseen 
tuloksellisuuttaan, tehokkuuttaan ja 
vaikutustaan.

EIT:n roolin vahvistaminen keskittymällä 
toimiin, joissa se tuo lisäarvoa EU:n tasolla 
ja edistää Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteiden saavuttamista, ohjaa EIT:n 
strategiaa kaudella 2021–2027. Ensinnäkin 
EIT tukee edelleen innovaatiovalmiuksia ja 
-ekosysteemejä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta kehittämällä ja 
laajentamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja käynnistämällä 
uusia. Toiseksi EIT aikoo osaamiskolmion 
integroinnista saamiensa kokemusten 
perusteella tukea suoraan yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämistä korkea-
asteen koulutuksen alalla. Kolmanneksi 
EIT varmistaa tehokkaampien monialaisten 
toimenpiteiden avulla, että sen vaikutus 
EU:n tasolla kasvaa. EIT myös parantaa 
toimintojaan useilla aloilla, kuten osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen ohjaamisessa 
kohti rahoituksen kestävyyttä, EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien 
avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
varmistamisessa sekä sukupuolten ja 
alueiden tasapuolisessa edustuksessa, 
lisätäkseen tuloksellisuuttaan, 
tehokkuuttaan ja vaikutustaan.

Or. en

Tarkistus 242
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamiskolmion integrointi EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan 
kautta unionin ja jäsenvaltioiden tasolla 
sekä alue- ja paikallistasolla on edelleen 
keskeinen tehtävä, jotta voidaan vahvistaa 

Osaamiskolmion integrointi EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan 
kautta unionin ja jäsenvaltioiden tasolla 
sekä alue- ja paikallistasolla on edelleen 
keskeinen tehtävä, jotta voidaan vahvistaa 
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innovaatioekosysteemejä ja tehdä niistä 
kestäviä ja jotta voidaan kehittää uusia 
ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
EIT tukee edelleen valittuja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä (ks. kuva 2) ja 
vahvistaa tarjoamiaan toimivia puitteita, 
joissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
voidaan käynnistää ja hallinnoida ja 
laajentaa niiden toimintaa. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat jatkossakin 
yhteistoimintakeskittymien kautta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pyrkivät 
huolehtimaan taloudellisesta kestävyydestä 
hyödyntämällä julkisia ja yksityisiä 
investointeja, jotta ne voisivat pitkällä 
aikavälillä (viimeistään 15 vuoden 
kuluttua) olla taloudellisesti 
riippumattomia EIT:n tuesta.

innovaatioekosysteemejä ja tehdä niistä 
kestäviä ja jotta voidaan kehittää uusia 
ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
EIT tukee edelleen valittuja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja vahvistaa 
tarjoamiaan toimivia puitteita, joissa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä voidaan 
käynnistää, laajentaa niiden toimintaa, 
seurata niitä ja toteuttaa niihin nähden 
strategista valvontaa ja ohjausta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat 
jatkossakin sellaisten 
yhteistoimintakeskittymien kautta, jotka on 
valittu avointen ehdotuspyyntöjen 
mukaisesti. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
pyrkivät huolehtimaan taloudellisesta 
kestävyydestä hyödyntämällä julkisia ja 
yksityisiä investointeja, jotta ne voisivat 
pitkällä aikavälillä (pyrkien saavuttamaan 
tavoitteen 15 toimintavuoden kuluttua) 
olla taloudellisesti riippumattomia EIT:n 
tuesta.

Or. en

Tarkistus 243
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamiskolmion integrointi EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan 
kautta unionin ja jäsenvaltioiden tasolla 
sekä alue- ja paikallistasolla on edelleen 
keskeinen tehtävä, jotta voidaan vahvistaa 
innovaatioekosysteemejä ja tehdä niistä 
kestäviä ja jotta voidaan kehittää uusia 
ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
EIT tukee edelleen valittuja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä (ks. kuva 2) ja 
vahvistaa tarjoamiaan toimivia puitteita, 
joissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 

Osaamiskolmion integrointi EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan 
kautta unionin ja jäsenvaltioiden tasolla 
sekä alue- ja paikallistasolla on edelleen 
keskeinen tehtävä, jotta voidaan vahvistaa 
innovaatioekosysteemejä ja tehdä niistä 
kestäviä ja jotta voidaan kehittää uusia 
ratkaisuja maailmanlaajuisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. EIT tukee 
edelleen valittuja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä (ks. kuva 2) ja 
vahvistaa tarjoamiaan toimivia puitteita, 
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voidaan käynnistää ja hallinnoida ja 
laajentaa niiden toimintaa. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat jatkossakin 
yhteistoimintakeskittymien kautta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pyrkivät 
huolehtimaan taloudellisesta kestävyydestä 
hyödyntämällä julkisia ja yksityisiä 
investointeja, jotta ne voisivat pitkällä 
aikavälillä (viimeistään 15 vuoden 
kuluttua) olla taloudellisesti 
riippumattomia EIT:n tuesta.

joissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
voidaan käynnistää ja hallinnoida ja 
laajentaa niiden toimintaa. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat jatkossakin 
yhteistoimintakeskittymien kautta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pyrkivät 
huolehtimaan taloudellisesta kestävyydestä 
hyödyntämällä julkisia ja yksityisiä 
investointeja, jotta ne voisivat pitkällä 
aikavälillä (viimeistään 15 vuoden 
kuluttua) olla taloudellisesti 
riippumattomia EIT:n tuesta.

Or. en

Tarkistus 244
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT osoittaa suuren osan budjetistaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tukemiseen. Se seuraa ja analysoi niiden 
toiminnan tuloksia ja varmistaa, että 
niiden toiminta on linjassa EIT:n ja 
Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden 
kanssa. Taloudellisen tuen lisäksi EIT 
tarjoaa saatujen kokemusten perusteella 
strategista ohjausta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille sekä ohjausta 
horisontaalisissa ja erityisissä 
kysymyksissä, kuten synergioiden 
muodostamisessa Horisontti Eurooppa -
ohjelman sisällä ja muiden EU:n 
aloitteiden kanssa. EIT tukee erityisesti 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
rajapintojen luomisessa ja yhteisten 
toimien edistämisessä kyseeseen tulevien 
eurooppalaisten kumppanuuksien ja 
muiden olennaisten unionin aloitteiden ja 
ohjelmien kanssa.

EIT osoittaa suuren osan budjetistaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tukemiseen. Se seuraa ja analysoi niiden 
toiminnan tuloksia perustuen laadullisiin 
ja määrällisiin lähestymistapoihin ja 
indikaattoreihin ja noudattaen 
vaikutuksiin suuntautunutta 
lähestymistapaa, jonka seurauksena voi 
myös syntyä tieteidenvälisiä 
oppimissilmukoita, varmistaen, että niiden 
toiminta on linjassa EIT:n ja Horisontti 
Eurooppa -ohjelman tavoitteiden kanssa. 
Taloudellisen tuen lisäksi EIT tarjoaa 
saatujen kokemusten perusteella strategista 
ohjausta osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
sekä ohjausta horisontaalisissa ja erityisissä 
kysymyksissä, kuten synergioiden 
muodostamisessa Horisontti Eurooppa -
ohjelman sisällä ja muiden EU:n ja 
kansainvälisten aloitteiden kanssa. EIT 
tukee erityisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä rajapintojen 
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luomisessa ja yhteisten toimien 
edistämisessä kyseeseen tulevien 
eurooppalaisten kumppanuuksien, 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
missioiden, Euroopan 
innovaationeuvoston ja muiden 
olennaisten unionin aloitteiden ja 
ohjelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 245
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT myös seuraa EIT:n laatumerkin 
myöntämistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille 
ja tutkii tehokkaampaa 
laadunvarmistusmekanismia, jollainen 
voisi olla myös EIT:n laatumerkin 
ulkoinen tunnustaminen ja 
hyväksyminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 246
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT myös seuraa EIT:n laatumerkin 
myöntämistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille ja 
tutkii tehokkaampaa 
laadunvarmistusmekanismia, jollainen 
voisi olla myös EIT:n laatumerkin ulkoinen 

EIT myös seuraa ja parantaa EIT:n 
laatumerkin myöntämistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille ja 
tutkii tehokkaampaa 
laadunvarmistusmekanismia, jollainen 
voisi olla myös EIT:n laatumerkin ulkoinen 
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tunnustaminen ja hyväksyminen. tunnustaminen ja hyväksyminen sen 
merkityksen vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 247
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT myös seuraa EIT:n laatumerkin 
myöntämistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille ja 
tutkii tehokkaampaa 
laadunvarmistusmekanismia, jollainen 
voisi olla myös EIT:n laatumerkin ulkoinen 
tunnustaminen ja hyväksyminen.

EIT myös seuraa EIT:n laatumerkin 
myöntämistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutus-, 
mentorointi- ja 
uudelleenkoulutusohjelmille ja tutkii 
tehokkaampaa 
laadunvarmistusmekanismia, jollainen 
voisi olla myös EIT:n laatumerkin ulkoinen 
tunnustaminen ja näkyvyys.

Or. en

Tarkistus 248
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT tuo yhteisiä palveluja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen käyttöön sekä edistää 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välillä ja niiden välistä yhteistoimintaa 
(”cross-KIC” -toimintaa) sekä temaattisilla 
että horisontaalisilla aihealueilla. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen välisen 
yhteistoiminnan potentiaali on suurin 

EIT helpottaa sellaisten yhteisten 
palvelujen ja välineiden perustamista, 
joilla pyritään hoitamaan yhdessä 
erityisiä operatiivisia tehtäviä, jotka ovat 
yhteisiä useille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille. Se edistää myös 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välillä ja niiden välistä yhteistoimintaa 
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silloin, kun useampi osaamis- ja 
innovaatioyhteisö jo paneutuu 
toiminnassaan sellaisiin yhteisiin EU:n 
politiikan painopisteisiin, joita varten ei ole 
olemassa erityistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä. Kun eri osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt tuodaan yhteen 
kohdennettujen yhteisten ja yhteistä etua 
palvelevien toimien pariin, tarjoutuu 
runsaasti mahdollisuuksia synergioiden 
luomiseen. EIT edistää tällaista toimintaa 
ja osallistuu aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteistoiminnan 
sisällön ja rakenteen määrittämiseen. Se 
seuraa yhteistoiminnan täytäntöönpanoa ja 
saavutettuja tuloksia. Tavoitteena on, että 
kyseisistä toimista tulee kiinteä osa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
strategioita.

(”cross-KIC” -toimintaa) sekä temaattisilla 
että horisontaalisilla aihealueilla. Eri 
aihealueiden välinen tiivis vuorovaikutus 
on yhä tärkeämpää luovuuden, 
innovoinnin ja liiketoiminnan kannalta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välisen 
yhteistoiminnan potentiaali on suurin 
silloin, kun useampi osaamis- ja 
innovaatioyhteisö jo paneutuu 
toiminnassaan sellaisiin yhteisiin EU:n 
politiikan painopisteisiin, joita varten ei ole 
olemassa erityistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä. Kun eri osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt tuodaan yhteen 
kohdennettujen yhteisten ja yhteistä etua 
palvelevien toimien pariin, tarjoutuu 
runsaasti mahdollisuuksia synergioiden 
luomiseen. EIT edistää tällaista toimintaa 
ja osallistuu aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteistoiminnan 
sisällön ja rakenteen määrittämiseen. Se 
seuraa yhteistoiminnan täytäntöönpanoa ja 
saavutettuja tuloksia. Tavoitteena on 
varmistaa kyseisten kiinteänä osana 
EIT:hen ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen monivuotisiin 
strategioihin kuuluvien toimien kestävyys 
pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 249
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT tuo yhteisiä palveluja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen käyttöön sekä edistää 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välillä ja niiden välistä yhteistoimintaa 
(”cross-KIC” -toimintaa) sekä temaattisilla 

EIT helpottaa sellaisten EIT-yhteisön 
yhteisten palveluvälineiden perustamista, 
joiden tarkoituksena on hoitaa yhdessä 
erityisiä operatiivisia tehtäviä, jotka ovat 
yhteisiä kaikille osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille. EIT myös edistää 
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että horisontaalisilla aihealueilla. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen välisen 
yhteistoiminnan potentiaali on suurin 
silloin, kun useampi osaamis- ja 
innovaatioyhteisö jo paneutuu 
toiminnassaan sellaisiin yhteisiin EU:n 
politiikan painopisteisiin, joita varten ei ole 
olemassa erityistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä. Kun eri osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt tuodaan yhteen 
kohdennettujen yhteisten ja yhteistä etua 
palvelevien toimien pariin, tarjoutuu 
runsaasti mahdollisuuksia synergioiden 
luomiseen. EIT edistää tällaista toimintaa 
ja osallistuu aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteistoiminnan 
sisällön ja rakenteen määrittämiseen. Se 
seuraa yhteistoiminnan täytäntöönpanoa ja 
saavutettuja tuloksia. Tavoitteena on, että 
kyseisistä toimista tulee kiinteä osa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
strategioita.

kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välillä ja niiden välistä yhteistoimintaa 
(”cross-KIC” -toimintaa) sekä temaattisilla 
että horisontaalisilla aihealueilla. Osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen välisen 
yhteistoiminnan potentiaali on suurin 
silloin, kun useampi osaamis- ja 
innovaatioyhteisö jo paneutuu 
toiminnassaan sellaisiin yhteisiin EU:n 
politiikan painopisteisiin, joita varten ei ole 
olemassa erityistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä. Kun eri osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt tuodaan yhteen 
kohdennettujen yhteisten ja yhteistä etua 
palvelevien toimien pariin, tarjoutuu 
runsaasti mahdollisuuksia synergioiden ja 
tieteidenvälisten oppimissilmukoiden 
luomiseen. EIT edistää tällaista toimintaa 
ja osallistuu aktiivisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteistoiminnan 
sisällön ja rakenteen määrittämiseen. Se 
seuraa yhteistoiminnan täytäntöönpanoa ja 
saavutettuja tuloksia. Tavoitteena on, että 
kyseisistä toimista tulee kiinteä osa EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
strategioita.

Or. en

Tarkistus 250
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT lisää alueellista vaikutustaan 
parantamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avoimuutta 
monenlaisten yleiseurooppalaisten 
potentiaalisten kumppaneiden ja 
sidosryhmien suuntaan, tasapainoisella 
maantieteellisellä kattavuudella, 
paremmalla tulosten levittämisellä ja 
hyödyntämisellä ja selkeyttämällä 
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osaamis- ja innovaatioyhteisöjen alueellista 
strategiaa. Valittaessa kumppaneita, 
hankkeita tai uusia 
yhteistoimintakeskittymiä käytetään 
perusteena huippuosaamista. Jos laadun 
arvioinnissa ei ilmene eroavuuksia, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt asettavat 
etusijalle ehdotukset, joissa
– on enemmän alueita ja maita, jotka ovat 
innovaatiokyvyltään vaatimattomia tai 
kohtalaisia Euroopan innovointien 
tulostaulun ja alueellisen innovointien 
tulostaulun mukaan
– otetaan mukaan alueita ja maita, jotka 
sitoutuvat osallistumaan ERI-rahastojen 
rahoitukseen.
Lisäksi kukin osaamis- ja 
innovaatioyhteisö velvoitetaan laatimaan 
ja panemaan täytäntöön monivuotinen 
strategia, joka on sisällytetty sen 
liiketoimintasuunnitelmiin ja jonka 
tarkoituksena on vahvistaa suhteita 
alueellisiin ja paikallisiin 
innovaatiotoimijoihin. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi tarpeen 
mukaan osoitettava kytköksensä älykkään 
erikoistumisen strategioihin sekä 
asiaankuuluvien temaattisten foorumien 
ja alueiden välisten aloitteiden toimiin, 
mukaan lukien ERI-rahastojen 
hallintoviranomaiset. EIT seuraa 
jatkuvasti näiden alueellisten 
strategioiden täytäntöönpanoa samoin 
kuin ERI-rahastoihin kohdistuvaa 
vipuvaikutusta. EIT seuraa myös sitä, 
miten yhteistoimintakeskittymät toimivat 
ja miten ne integroivat toimintansa 
paikallisiin innovaatioekosysteemeihin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa käyttöön Euroopan innovaatioiden tulostaulu ja alueellinen innovaatioiden 
tulostaulu, koska ne ovat virallisia EU:n välineitä, joilla määritetään tutkimuksen ja 
innovaatioiden alalla alisuoriutuvat alueet ja maat.
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Tarkistus 251
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT lisää alueellista vaikutustaan 
parantamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avoimuutta 
monenlaisten potentiaalisten 
kumppaneiden ja sidosryhmien suuntaan, 
tasapainoisella maantieteellisellä 
kattavuudella, paremmalla tulosten 
levittämisellä ja hyödyntämisellä ja 
selkeyttämällä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen alueellista strategiaa. 
Kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön on 
laadittava tällainen alueellinen strategia 
kiinteänä osana niiden monivuotisia 
strategioita ja liiketoimintasuunnitelmia, 
jotta vahvistetaan suhdetta alueellisiin ja 
paikallisiin innovaatiotoimijoihin ja -
ekosysteemeihin. Vaikka 
huippuosaaminen on yhä tärkein kriteeri, 
jonka perusteella osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt valitsevat niille 
lisäarvoa tuottavia kumppaneita, 
hankkeita ja yhteistoimintakeskittymiä, on 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävien 
innovaatiorakenteiden ja -ekosysteemien 
perustamiseen maihin ja alueille, jotka 
ovat innovaatioiden kehittäjinä 
vaatimattomalla tai kohtalaisella tasolla 
ja jotka eivät vielä osallistu aktiivisesti 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimintaan. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi osoitettava 
kytköksensä paikallisiin älykkään 
erikoistumisen strategioihin sekä 
asiaankuuluvien temaattisten foorumien 
ja alueiden välisten aloitteiden toimiin, 
mukaan lukien ERI-rahastojen 
hallintoviranomaiset. EIT seuraa myös 
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sitä, miten yhteistoimintakeskittymät 
toimivat ja miten ne integroivat 
toimintansa paikallisiin 
innovaatioekosysteemeihin.

Or. en

Tarkistus 252
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT lisää alueellista vaikutustaan 
parantamalla avoimuutta potentiaalisten 
kumppaneiden ja sidosryhmien suuntaan ja 
selkeyttämällä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen alueellista strategiaa, 
mistä esimerkkinä ovat yhteydet 
relevantteihin älykkään erikoistumisen 
strategioihin ja pk-yrityksiin.

Or. en

Tarkistus 253
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee erottamaton 
osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa. EIT antaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ohjausta 
ja tukea alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee pakollinen ja 
erottamaton osa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen monivuotisia 
strategioita. EIT varmistaa, että 
alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvia toimia käytetään siltana i) 
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valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat vähintään 10 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä lisää 
kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

asiaankuuluvien älykkään erikoistumisen 
tutkimus- ja innovointistrategioiden 
suuntaan ja siten muiden investointien, 
erityisesti ERI-rahastojen, 
vauhdittamiseksi ja ii) mahdollisten 
uusien kumppanien integroimiseksi ja 
siten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
maantieteellisen kattavuuden 
laajentamiseksi. EIT antaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille ohjausta ja tukea 
alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten toimien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa, jotta 
ne voivat tukea syrjäisimpien alueiden 
kaltaisten ja Euroopan innovaatioiden 
tulostaulun ja alueellisen innovaatioiden 
tulostaulun perusteella 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden innovointivalmiuksia. Ohjelman 
toimien täytäntöönpanoon osoitettavat 
EIT:n määrärahat ovat 10–15 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä 
auttaa lisäämään kohdealueilta 
kumppaneiksi tulevien määrää. Alueellisen 
innovaation ohjelmasta tuettavilla toimilla 
on tarkoitus

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa käyttöön Euroopan innovaatioiden tulostaulu ja alueellinen innovaatioiden 
tulostaulu, koska ne ovat virallisia EU:n välineitä, joilla määritetään tutkimuksen ja 
innovaatioiden alalla alisuoriutuvat alueet ja maat.

Tarkistus 254
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
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innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee erottamaton 
osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa. EIT antaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ohjausta 
ja tukea alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat vähintään 10 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä lisää 
kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee pakollinen ja 
erottamaton osa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen monivuotisia 
strategioita. EIT varmistaa, että 
alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvia toimia käytetään siltana i) 
asiaankuuluvien älykkään erikoistumisen 
tutkimus- ja innovointistrategioiden 
suuntaan ja siten muiden investointien, 
erityisesti ERI-rahastojen, 
vauhdittamiseksi ja ii) mahdollisten 
uusien kumppanien integroimiseksi ja 
siten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
maantieteellisen kattavuuden 
laajentamiseksi. EIT antaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille ohjausta ja tukea 
alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
tutkimus- ja innovaatiokyvyltään 
heikompien maiden ja innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomasti tai 
kohtalaisesti menestyvien maiden 
innovointivalmiuksien vahvistamiseksi, 
jotta edistetään niiden integrointia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. 
Ohjelman toimien täytäntöönpanoon 
osoitettavat EIT:n määrärahat ovat 
vähintään 15 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä lisää 
kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

Or. en

Perustelu

Alueellisen innovaation ohjelmalle on myönnettävä riittävästi rahoitusta, koska sitä pannaan 
täytäntöön hyvin laajalla maantieteellisellä alueella, johon kuuluu 17 EU:n jäsenvaltiota.
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Tarkistus 255
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee erottamaton 
osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa. EIT antaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ohjausta 
ja tukea alueellisen innovaation 
ohjelmaan kuuluvien monivuotisten 
strategioiden valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa. Alueellisen 
innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden 
ja alueiden innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat vähintään 10 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä lisää 
kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee pakollinen ja 
erottamaton osa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen monivuotisia 
strategioita. EIT varmistaa, että 
alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvia toimia käytetään siltana i) 
asiaankuuluvien älykkään erikoistumisen 
tutkimus- ja innovointistrategioiden 
suuntaan ja siten muiden investointien, 
erityisesti ERI-rahastojen, 
vauhdittamiseksi ja ii) mahdollisten 
uusien kumppanien integroimiseksi ja 
siten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
maantieteellisen kattavuuden 
laajentamiseksi. EIT antaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille ohjausta ja tukea 
alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten toimien 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa, jotta 
ne voivat tukea innovointivalmiuksia 
syrjäisimpien alueiden kaltaisissa 
innovaatiokyvyltään heikommissa maissa 
ja alueilla, jotka osallistuvat rajoitetusti 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimintaan. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat vähintään 15 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä 
helpottaa kohdealueilta kumppaneiksi 
tulevien määrän lisäämistä. Alueellisen 
innovaation ohjelmasta tuettavilla toimilla 
on tarkoitus

Or. en
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Tarkistus 256
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee erottamaton 
osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa. EIT antaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ohjausta 
ja tukea alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat vähintään 10 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä lisää 
kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee erottamaton 
osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa. EIT antaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ohjausta 
ja tukea alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden, syrjäisimmät alueet mukaan 
lukien, innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat vähintään 10 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä lisää 
kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

Or. en

Tarkistus 257
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee erottamaton 
osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa. EIT antaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ohjausta 
ja tukea alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat vähintään 10 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä 
lisää kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee velvoittava ja 
erottamaton osa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen monivuotisia 
strategioita. EIT antaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille ohjausta ja tukea 
alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi sekä niiden osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin integroinnin ja 
osallistumisen edistämiseksi, millä 
laajennetaan EIT:n yleiseurooppalaista 
kattavuutta. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

Or. en

Tarkistus 258
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee erottamaton 
osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa. EIT antaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ohjausta 

EIT:n alueellisen innovaation ohjelma, jota 
EIT ohjaa ja jonka osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat täytäntöön, on 
toistaiseksi toiminut vapaaehtoiselta 
pohjalta. Vuonna 2021 EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmasta tulee erottamaton 
osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa. EIT antaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille ohjausta 
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ja tukea alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat vähintään 10 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä lisää 
kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

ja tukea alueellisen innovaation ohjelmaan 
kuuluvien monivuotisten strategioiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa. 
Alueellisen innovaation ohjelman toimien 
jatkamiseen liittyy entistä parempi tuki 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden ja 
alueiden innovointivalmiuksien 
vahvistamiseksi. Ohjelman toimien 
täytäntöönpanoon osoitettavat EIT:n 
määrärahat ovat enintään 15 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta, jolla EIT tukee 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mikä lisää 
kohdealueilta kumppaneiksi tulevien 
määrää. Alueellisen innovaation 
ohjelmasta tuettavilla toimilla on tarkoitus

Or. en

Tarkistus 259
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– parantaa paikallisen ekosysteemin 
innovointivalmiuksia kehittämällä 
toimintaedellytyksiä ja tiivistämällä 
paikallisten innovaatiotoimijoiden 
(klustereiden, verkostojen, 
alueviranomaisten, korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten ja ammattioppilaitosten) 
välistä vuorovaikutusta;

– edistää paikallisen ja alueellisen 
ekosysteemin innovointivalmiuksien 
parantamista kehittämällä 
toimintaedellytyksiä ja tiivistämällä 
paikallisten ja alueellisten 
innovaatiotoimijoiden (klustereiden, 
verkostojen, alueviranomaisten, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
ammattioppilaitosten) välistä 
vuorovaikutusta;

Or. en
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Tarkistus 260
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kytkeä paikalliset 
innovaatioekosysteemit 
yleiseurooppalaisiin 
innovaatioekosysteemeihin huolehtimalla 
yhteistyöstä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja niiden 
yhteistoimintakeskittymien kanssa.

– houkutella uusia kumppaneita 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöihin, 
laajentaa EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen maantieteellistä 
kattavuutta, myös innovointikeskittymien 
välityksellä, kytkeä paikalliset 
innovaatioekosysteemit 
yleiseurooppalaisiin 
innovaatioekosysteemeihin huolehtimalla 
yhteistyöstä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja niiden 
yhteistoimintakeskittymien kanssa ja 
kytkeä paikalliset innovaatioekosysteemit 
yleiseurooppalaisiin 
innovaatioekosysteemeihin huolehtimalla 
yhteistyöstä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja niiden 
yhteistoimintakeskittymien kanssa.

Or. en

Tarkistus 261
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kytkeä paikalliset 
innovaatioekosysteemit 
yleiseurooppalaisiin 
innovaatioekosysteemeihin huolehtimalla 
yhteistyöstä EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja niiden 
yhteistoimintakeskittymien kanssa.

– kytkeä paikalliset 
innovaatioekosysteemit 
yleiseurooppalaisiin 
innovaatioekosysteemeihin 
houkuttelemalla uusia kumppaneita, 
laajentamalla maantieteellistä kattavuutta 
ja huolehtimalla yhteistyöstä EIT:n 
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osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja niiden 
yhteistoimintakeskittymien kanssa.

Or. en

Tarkistus 262
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– hyödyntää yksityistä ja julkista 
lisärahoitusta.

Or. en

Tarkistus 263
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen syvempi integrointi 
paikallisiin innovaatioekosysteemeihin, 
kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
tulee laatia ja panna täytäntöön strategia, 
jolla pyritään vahvistamaan suhteita 
alueellisiin ja paikallisiin 
innovaatiotoimijoihin. EIT seuraa 
aktiivisesti strategioiden täytäntöönpanoa. 
Paikkakohtainen lähestymistapa 
innovointiin tulisi niveltää osaksi 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa ja 
liiketoimintasuunnitelmaa, ja sen tulisi 
rakentua osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 

Poistetaan.
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yhteistoimintakeskittymien (ja alueellisen 
innovaation ohjelman) varaan, jotta 
voidaan hyödyntää niiden roolia 
yhdysväylänä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin ja 
vuorovaikutukseen 
yhteistoimintakeskittymän kumppaneiden 
kanssa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
olisi osoitettava kytköksensä paikallisiin 
älykkään erikoistumisen strategioihin 
sekä asiaankuuluvien temaattisten 
foorumien ja alueiden välisten aloitteiden 
toimiin, mukaan lukien ERI-rahastojen 
hallintoviranomaiset. EIT seuraa myös 
sitä, miten yhteistoimintakeskittymät 
toimivat ja miten ne integroivat 
toimintansa paikallisiin 
innovaatioekosysteemeihin.

Or. en

Perustelu

Tekstin sujuvoittamiseksi kohta on sisällytetty 2 alakohdan ensimmäiseen kohtaan.

Tarkistus 264
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 2 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen syvempi integrointi 
paikallisiin innovaatioekosysteemeihin, 
kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
tulee laatia ja panna täytäntöön strategia, 
jolla pyritään vahvistamaan suhteita 
alueellisiin ja paikallisiin 
innovaatiotoimijoihin. EIT seuraa 
aktiivisesti strategioiden täytäntöönpanoa. 
Paikkakohtainen lähestymistapa 
innovointiin tulisi niveltää osaksi 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
monivuotista strategiaa ja 

EIT lisää alueellista vaikutustaan 
parantamalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen avoimuutta 
monenlaisten yleiseurooppalaisten 
potentiaalisten kumppaneiden ja 
sidosryhmien suuntaan, tasapainoisella 
maantieteellisellä kattavuudella, 
paremmalla tulosten levittämisellä ja 
hyödyntämisellä ja selkeyttämällä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
alueellista strategiaa. Kun valitaan 
hankkeita ja kumppaneita ja kun on 
ehdottoman tärkeää erottaa yhtä 
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liiketoimintasuunnitelmaa, ja sen tulisi 
rakentua osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
yhteistoimintakeskittymien (ja alueellisen 
innovaation ohjelman) varaan, jotta 
voidaan hyödyntää niiden roolia 
yhdysväylänä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin ja 
vuorovaikutukseen 
yhteistoimintakeskittymän kumppaneiden 
kanssa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
olisi osoitettava kytköksensä paikallisiin 
älykkään erikoistumisen strategioihin sekä 
asiaankuuluvien temaattisten foorumien ja 
alueiden välisten aloitteiden toimiin, 
mukaan lukien ERI-rahastojen 
hallintoviranomaiset. EIT seuraa myös 
sitä, miten yhteistoimintakeskittymät 
toimivat ja miten ne integroivat 
toimintansa paikallisiin 
innovaatioekosysteemeihin.

laadukkaat ehdotukset toisistaan, 
huippuosaamista koskevaan kriteeriin 
perustuvan arvioinnin jälkeen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt asettavat etusijalle 
ehdotukset, joissa

– on mukana enemmän Euroopan 
innovaatioiden tulostaulun ja alueellisen 
innovaatioiden tulostaulun perusteella 
tutkimus- ja innovaatiokyvyltään 
heikompia maita ja alueita sekä 
Horisontti Eurooppa -ohjelmassa 
määritettyjä laajenevasti osallistuvia 
maita
– on mukana enemmän alueita ja maita, 
jotka eivät vielä osallistu osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin
– otetaan mukaan alueita ja maita, jotka 
sitoutuvat osallistumaan ERI-rahastojen 
rahoitukseen.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt syventävät 
integrointiaan paikallisiin 
innovaatioekosysteemeihin, myös 
innovointikeskittymien välityksellä, jotka 
toimivat kanavana vuorovaikutukselle 
paikallisten toimijoiden ja 
osaamiskolmion toimijoiden kanssa. 
Innovointikeskittymien avulla voidaan 
auttaa luomaan synergioita, 
kansainvälistämään paikallisia verkkoja, 
tunnistamaan rahoitus- ja 
hankemahdollisuuksia, antamaan 
viranomaisille täydentävyyttä koskevia 
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neuvoja ja tukemaan rahoituksen saajia. 
Innovointikeskittymät voivat myös 
laajentua alueellisiksi 
yhteistoimintakeskittymiksi.
Lisäksi kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön tulee laatia ja panna 
täytäntöön monivuotinen strategia, joka on 
sisällytetty sen liiketoimintasuunnitelmiin 
ja jolla pyritään vahvistamaan suhteita 
alueellisiin ja paikallisiin 
innovaatiotoimijoihin. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi tarpeen mukaan 
osoitettava kytköksensä älykkään 
erikoistumisen strategioihin sekä 
temaattisten foorumien ja alueiden välisten 
aloitteiden toimiin, myös ERI-rahastojen 
hallintoviranomaisten kanssa. EIT seuraa 
jatkuvasti näiden alueellisten 
strategioiden täytäntöönpanoa, mukaan 
lukien ERI-rahastoihin kohdistuva 
vipuvaikutus. EIT seuraa myös sitä, miten 
yhteistoimintakeskittymät toimivat ja miten 
ne integroivat toimintansa paikallisiin 
innovaatioekosysteemeihin.

Or. en

Tarkistus 265
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaa ja perustamista siirretään, kunnes on 
laadittu kriisiaikaa koskeva arviointi.
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Tarkistus 266
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uusien ja esiin nousevien 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemiseksi EIT käynnistää uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
ensisijaisilla aloilla, valintaperusteinaan 
muun muassa niiden merkitys Horisontti 
Eurooppa -ohjelman poliittisten 
painopisteiden kannalta sekä potentiaali ja 
lisäarvo, joka voitaisiin saada 
hyödyntämällä EIT:n mallia. Uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustamisessa otetaan huomioon 
Horisontti Eurooppa -ohjelman strateginen 
suunnittelu ja EIT:lle vuosiksi 2021–2027 
osoitettu talousarvio. [Euroopan horisontti 
-asetuksen] liitteessä III määritellyt 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
valintaperusteet sisällytetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ehdotuspyyntöihin ja 
arvioidaan ehdotusten arvioinnin 
yhteydessä.

Uusien ja esiin nousevien 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemiseksi EIT käynnistää uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustamista koskevia avoimia ja 
läpinäkyviä ehdotuspyyntöjä valikoiduilla 
strategisesti tärkeillä aihealueilla, 
valintaperusteinaan muun muassa lisäarvo, 
jota ne tuottavat yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastattaessa ja EU:n 
poliittisten painopisteiden kannalta, joita 
ovat erityisesti kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentäminen nollaan 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttaminen, sekä potentiaali ja lisäarvo, 
joka voitaisiin saada hyödyntämällä EIT:n 
mallia. Uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen perustamisessa 
otetaan huomioon Horisontti Eurooppa -
ohjelman strateginen suunnittelu ja EIT:lle 
vuosiksi 2021–2027 osoitettu talousarvio. 
[Euroopan horisontti -asetuksen] 
liitteessä III ja EIT-asetuksen 9 artiklassa 
määritellyt eurooppalaisten 
kumppanuuksien valintaperusteet 
sisällytetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ehdotuspyyntöihin ja 
arvioidaan ehdotusten arvioinnin 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 267
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n hallintoneuvoston esityksestä ja siitä 
tehdyn analyysin perusteella ehdotetaan, 
että ensimmäinen kulttuurialan ja luovien 
alojen osaamis- ja innovaatioyhteisö 
käynnistetään vuonna 2022. Sitä koskeva 
ehdotuspyyntö on määrä julkaista 
vuonna 2021. Kyseessä on painopisteala, 
jolla on vahvaa täydentävyyttä EIT:n jo 
käynnistämien kahdeksan osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa samoin kuin 
muiden, Horisontti Eurooppa -ohjelman 
puitteissa käynnistettävien 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
mahdollisten painopistealueiden kanssa. 
Kulttuuriala ja luovat alat muodostavat 
sektorin, jolla on suuri kasvupotentiaali, 
paljon ruohonjuuritason aloitteita ja 
vahva vetovoima kansalaisiin. Ne ovat 
voimakkaasti sidoksissa paikallisiin ja 
alueellisiin ekosysteemeihinsä. 
Kulttuuriala ja luovat alat ovat kuitenkin 
edelleen hyvin hajanainen sektori, eikä 
niiden innovoijilla ja yritystoiminnan 
käynnistäjillä ole aina tarvittavia 
yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja. Parhaan 
ratkaisun näihin pullonkauloihin tarjoaisi 
osaamis- ja innovaatioyhteisö 
osaamiskolmion integrointiin tähtäävän 
lähestymistapansa, pitkän 
aikahorisonttinsa ja paikkalähtöisen 
lähestymistapansa ansiosta. Liitteessä 1B 
on tietokooste, jossa esitetään yhteenveto 
kulttuurialan ja luovien alojen haasteista 
ja tulevan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
ennakoiduista vaikutuksista.

EIT:n hallintoneuvoston esityksestä ja siitä 
tehdyn analyysin perusteella ehdotetaan, 
että ensimmäinen kulttuurialan ja luovien 
alojen osaamis- ja innovaatioyhteisö 
käynnistetään vuonna 2022. Sitä koskeva 
ehdotuspyyntö on määrä julkaista 
vuonna 2021. EIT:n hallintoneuvosto on 
yksilöinyt ja vesi-, meri- ja 
merenkulkualan painopistealaksi, ja 
ehdotetaan, että toinen, vesi-, meri- ja 
merenkulkualan innovaatioyhteisö 
käynnistetään vuonna 2025. Sitä koskeva 
ehdotuspyyntö on määrä julkaista 
vuonna 2024.

Or. en



AM\1204114FI.docx 103/188 PE650.625v01-00

FI

Tarkistus 268
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n hallintoneuvoston esityksestä ja 
siitä tehdyn analyysin perusteella 
ehdotetaan, että ensimmäinen 
kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja 
innovaatioyhteisö käynnistetään 
vuonna 2022. Sitä koskeva ehdotuspyyntö 
on määrä julkaista vuonna 2021. Kyseessä 
on painopisteala, jolla on vahvaa 
täydentävyyttä EIT:n jo käynnistämien 
kahdeksan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa samoin kuin muiden, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman puitteissa 
käynnistettävien eurooppalaisten 
kumppanuuksien mahdollisten 
painopistealueiden kanssa. Kulttuuriala ja 
luovat alat muodostavat sektorin, jolla on 
suuri kasvupotentiaali, paljon 
ruohonjuuritason aloitteita ja vahva 
vetovoima kansalaisiin. Ne ovat 
voimakkaasti sidoksissa paikallisiin ja 
alueellisiin ekosysteemeihinsä. Kulttuuriala 
ja luovat alat ovat kuitenkin edelleen 
hyvin hajanainen sektori, eikä niiden 
innovoijilla ja yritystoiminnan 
käynnistäjillä ole aina tarvittavia 
yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja. Parhaan 
ratkaisun näihin pullonkauloihin tarjoaisi 
osaamis- ja innovaatioyhteisö 
osaamiskolmion integrointiin tähtäävän 
lähestymistapansa, pitkän aikahorisonttinsa 
ja paikkalähtöisen lähestymistapansa 
ansiosta. Liitteessä 1B on tietokooste, jossa 
esitetään yhteenveto kulttuurialan ja 
luovien alojen haasteista ja tulevan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
ennakoiduista vaikutuksista.

EIT:n hallintoneuvostolta vastaanotetun 
esityksen, joka koskee mahdollisia tulevia 
aihealueita ja yhteiskunnallisia haasteita, 
ja siitä tehdyn analyysin perusteella 
ensimmäinen kulttuurialan ja luovien 
alojen osaamis- ja innovaatioyhteisö 
käynnistetään vuonna 2024. Sitä koskeva 
ehdotuspyyntö on määrä julkaista 
vuonna 2023. Kyseessä on painopisteala, 
jolla on vahvaa täydentävyyttä EIT:n jo 
käynnistämien kahdeksan osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa samoin kuin 
muiden, Horisontti Eurooppa -ohjelman 
puitteissa käynnistettävien eurooppalaisten 
kumppanuuksien mahdollisten 
painopistealueiden kanssa. Kulttuuriala ja 
luovat alat muodostavat alan, jolla on suuri 
kasvupotentiaali, paljon ruohonjuuritason 
aloitteita ja vahva vetovoima kansalaisiin. 
Ne ovat voimakkaasti sidoksissa 
paikallisiin ja alueellisiin 
ekosysteemeihinsä. Kulttuuriala ja luovat 
alat ovat luonnostaan hajanaisia, mutta 
niiden innovoijien tai yritystoiminnan 
käynnistäjien on kuitenkin parannettava 
yrittäjyys- ja innovaatiotaitojaan. Parhaan 
ratkaisun näihin pullonkauloihin tarjoaisi 
osaamis- ja innovaatioyhteisö 
osaamiskolmion integrointiin tähtäävän 
lähestymistapansa, pitkän aikahorisonttinsa 
ja paikkalähtöisen lähestymistapansa 
ansiosta. Liitteessä 1B on tietokooste, jossa 
esitetään yhteenveto kulttuurialan ja 
luovien alojen haasteista ja tulevan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
ennakoiduista vaikutuksista.

Or. en



PE650.625v01-00 104/188 AM\1204114FI.docx

FI

Perustelu

Koska ei vielä tiedetä, miten covid-kriisi vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä nykyisiin osaamis- 
ja innovaatioyhteisöihin, ensimmäisen uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamista 
lykätään vuoteen 2024, jotta saadaan parempi yleiskäsitys jäljellä olevista varoista ja 
tulevista tarpeista. Ilmaisu ”Cultural and Creative Industries (CCI)” muutetaan koko 
asiakirjassa muotoon ”Cultural and Creative Sector (CCS)”.

Tarkistus 269
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kulttuurialaa ja luovia aloja koskevalla 
painopistealalla on vahvaa täydentävyyttä 
EIT:n jo käynnistämien kahdeksan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
samoin kuin muiden, Horisontti 
Eurooppa -ohjelman puitteissa 
käynnistettävien eurooppalaisten 
kumppanuuksien mahdollisten 
painopistealueiden kanssa. Kulttuuriala 
ja luovat alat ovat aloja, joilla on suuri 
kasvupotentiaali, paljon ruohonjuuritason 
aloitteita ja vahva vetovoima kansalaisiin. 
Ne ovat voimakkaasti sidoksissa 
paikallisiin ja alueellisiin 
ekosysteemeihinsä. Kulttuuriala ja luovat 
alat ovat kuitenkin edelleen hyvin 
hajanainen sektori, eikä niiden 
innovoijilla ja yritystoiminnan 
käynnistäjillä ole aina tarvittavia 
yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja. Parhaan 
ratkaisun syntyviin pullonkauloihin 
tarjoaisi osaamis- ja innovaatioyhteisö 
osaamiskolmion integrointiin tähtäävän 
lähestymistapansa, pitkän 
aikahorisonttinsa ja paikkalähtöisen 
lähestymistapansa ansiosta. Liitteessä 1B 
on tietokooste, jossa esitetään yhteenveto 
kulttuurialan ja luovien alojen haasteista 
ja tulevan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
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ennakoiduista vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 270
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vesi-, meri- ja merenkulkualojen sekä 
vesi- ja meriekosysteemien painopisteala 
kattaa laajan kirjon perinteisiä ja 
kehittyviä talouden aloja, jotka liittyvät 
erottamattomasti paineen alla olevaan 
ympäristö- ja luonnonpääomaan. Tällä 
alalla on ratkaiseva merkitys 
ilmastoneutraalin, kestävän ja 
kilpailukykyisen unionin 
aikaansaamisessa vuoteen 2050 
mennessä, sillä meri- ja 
vesiluonnonvarojen käyttö ja 
hyödyntäminen lisääntyvät uusien 
teknologioiden käyttöönoton ja 
vähähiiliseen talouteen siirtymistarpeen 
myötä. Merillä, valtamerillä ja sisävesillä 
on keskeinen rooli ilmastoprosesseissa, 
ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin 
ylläpitämisessä, elintarviketuotannossa, 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisessä, kriittisissä 
ekosysteemipalveluissa sekä uusiutuvan 
energian ja muiden resurssien 
tarjonnassa. Jäteveden puhdistuksella 
vähennetään käytetyn energian määrää 
sekä patogeenisiä bakteereja 
jätevesilietteen vedenpoiston aikana ja 
parannetaan yleisesti laitoksen 
tehokkuutta ja laatua. Tämä painopisteala 
täydentää kahdeksaa nykyistä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöä. Tämän päätöksen 
liitteessä 1B (uusi) on tietokooste, jossa 
esitetään yhteenveto vesialan haasteista ja 
tulevan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
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ennakoiduista vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 271
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n talousarvioesityksen perusteella 
vuonna 2025 voitaisiin käynnistää toinen 
uusi osaamis- ja innovaatioyhteisö, jota 
koskeva ehdotuspyyntö julkaistaisiin 
vuonna 2024. Tämä edellyttäisi liitteen 1A 
muuttamista siten, että siihen lisättäisiin 
yksi tai useampi uusi painopisteala. 
Painopisteala tai -alat valitaan EIT:n 
hallintoneuvoston ehdotusten pohjalta. 
Näissä ehdotuksissa otetaan huomioon 
ensisijaiset alat, jotka on määrä yksilöidä 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
strategisessa tutkimus- ja 
innovointisuunnitelmassa, sekä 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
valinnalle asetetut kriteerit, erityisesti 
avoimuus, läpinäkyvyys, EU-tason 
lisäarvo, johdonmukaisuus ja synergiat. 
Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valintaperusteet yhdenmukaistetaan 
Horisontti Eurooppa -ohjelman vastaavien 
kriteerien kanssa. Ne myös tukevat EU:n 
politiikan keskeisten tavoitteiden, kuten 
missioiden ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista. Yksi tai 
useampia uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä voidaan valita siinä 
tapauksessa, että EIT:n talousarvion 
lisäksi saadaan käyttöön lisävaroja.

Jos EIT:n talousarvion lisäksi saadaan 
käyttöön lisävaroja, voidaan valita myös 
muita osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, 
ottaen huomioon EIT:n hallintoneuvoston 
ehdotuksen ensisijaiset alat, jotka on 
määrä yksilöidä Horisontti Eurooppa -
ohjelman strategisessa tutkimus- ja 
innovointisuunnitelmassa, sekä 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
valinnalle asetetut kriteerit, erityisesti 
avoimuus, läpinäkyvyys, EU-tason 
lisäarvo, johdonmukaisuus ja synergiat. 
Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valintaperusteet yhdenmukaistetaan 
Horisontti Eurooppa -ohjelman vastaavien 
kriteerien kanssa. Ne myös tukevat EU:n 
politiikan keskeisten tavoitteiden, kuten 
missioiden ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 272
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n talousarvioesityksen perusteella 
vuonna 2025 voitaisiin käynnistää toinen 
uusi osaamis- ja innovaatioyhteisö, jota 
koskeva ehdotuspyyntö julkaistaisiin 
vuonna 2024. Tämä edellyttäisi liitteen 1A 
muuttamista siten, että siihen lisättäisiin 
yksi tai useampi uusi painopisteala. 
Painopisteala tai -alat valitaan EIT:n 
hallintoneuvoston ehdotusten pohjalta. 
Näissä ehdotuksissa otetaan huomioon 
ensisijaiset alat, jotka on määrä yksilöidä 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
strategisessa tutkimus- ja 
innovointisuunnitelmassa, sekä 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
valinnalle asetetut kriteerit, erityisesti 
avoimuus, läpinäkyvyys, EU-tason 
lisäarvo, johdonmukaisuus ja synergiat. 
Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valintaperusteet yhdenmukaistetaan 
Horisontti Eurooppa -ohjelman vastaavien 
kriteerien kanssa. Ne myös tukevat EU:n 
politiikan keskeisten tavoitteiden, kuten 
missioiden ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista. Yksi tai 
useampia uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä voidaan valita siinä 
tapauksessa, että EIT:n talousarvion lisäksi 
saadaan käyttöön lisävaroja.

EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
väliarvioinnin sekä jäljellä olevan 
talousarvion perusteella vuonna 2026 
voitaisiin käynnistää toinen uusi osaamis- 
ja innovaatioyhteisö, jota koskeva 
ehdotuspyyntö julkaistaisiin vuonna 2025. 
Tämä edellyttäisi liitteen 1A muuttamista 
siten, että siihen lisättäisiin yksi tai 
useampi uusi painopisteala. Painopisteala 
tai -alat valitaan EIT:n hallintoneuvoston 
ehdotusten pohjalta. Näissä ehdotuksissa 
otetaan huomioon ensisijaiset alat, jotka on 
määrä yksilöidä Horisontti Eurooppa -
ohjelman strategisessa tutkimus- ja 
innovointisuunnitelmassa, sekä 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
valinnalle asetetut kriteerit, erityisesti 
avoimuus, läpinäkyvyys, EU-tason 
lisäarvo, johdonmukaisuus ja synergiat. 
Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valintaperusteet yhdenmukaistetaan 
Horisontti Eurooppa -ohjelman vastaavien 
kriteerien kanssa, ja ne perustuvat EIT-
asetuksen 9 artiklaan. Ne myös tukevat 
EU:n politiikan keskeisten tavoitteiden, 
kuten missioiden ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden ja siihen liittyvän 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
vähentämistä nollaan koskevan tavoitteen 
saavuttamista. Yksi tai useampia uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä voidaan 
valita edellyttäen, että EIT:n talousarvion 
lisäksi saadaan käyttöön lisävaroja.

Or. en
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Tarkistus 273
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.1 alakohta – 3 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n talousarvioesityksen perusteella 
vuonna 2025 voitaisiin käynnistää toinen 
uusi osaamis- ja innovaatioyhteisö, jota 
koskeva ehdotuspyyntö julkaistaisiin 
vuonna 2024. Tämä edellyttäisi liitteen 1A 
muuttamista siten, että siihen lisättäisiin 
yksi tai useampi uusi painopisteala. 
Painopisteala tai -alat valitaan EIT:n 
hallintoneuvoston ehdotusten pohjalta. 
Näissä ehdotuksissa otetaan huomioon 
ensisijaiset alat, jotka on määrä yksilöidä 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
strategisessa tutkimus- ja 
innovointisuunnitelmassa, sekä 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
valinnalle asetetut kriteerit, erityisesti 
avoimuus, läpinäkyvyys, EU-tason 
lisäarvo, johdonmukaisuus ja synergiat. 
Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valintaperusteet yhdenmukaistetaan 
Horisontti Eurooppa -ohjelman vastaavien 
kriteerien kanssa. Ne myös tukevat EU:n 
politiikan keskeisten tavoitteiden, kuten 
missioiden ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista. Yksi tai 
useampia uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä voidaan valita siinä 
tapauksessa, että EIT:n talousarvion lisäksi 
saadaan käyttöön lisävaroja.

EIT:n talousarvioesityksen perusteella 
vuonna 2026 voitaisiin käynnistää toinen 
uusi osaamis- ja innovaatioyhteisö, jota 
koskeva ehdotuspyyntö julkaistaisiin 
vuonna 2025. Komissio arvioi tässä 
tarkoituksessa vuoteen 2023 mennessä 
mahdollisten painopistealojen 
merkityksellisyyttä ja antaa ehdotuksen 
liitteen 1A ja liitteen 1B muuttamiseksi, 
ottaen huomioon EIT:n 
hallintoneuvoston panoksen ja Horisontti 
Eurooppa -ohjelman strategisen 
suunnitteluprosessin. Tässä ehdotuksessa 
otetaan huomioon ensisijaiset alat, jotka on 
määrä yksilöidä Horisontti Eurooppa -
ohjelman strategisessa tutkimus- ja 
innovointisuunnitelmassa, sekä 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
valinnalle asetetut kriteerit, erityisesti 
avoimuus, läpinäkyvyys, EU-tason 
lisäarvo, johdonmukaisuus ja synergiat. 
Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
valintaperusteet yhdenmukaistetaan 
Horisontti Eurooppa -ohjelman vastaavien 
kriteerien kanssa. Ne myös tukevat EU:n 
politiikan keskeisten tavoitteiden, kuten 
missioiden ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista. Yksi tai 
useampia uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä voidaan valita siinä 
tapauksessa, että EIT:n talousarvion lisäksi 
saadaan käyttöön lisävaroja.

Or. en

Perustelu

Tulevan toisen osaamis- ja innovaatioyhteisön painopistealaa ei pitäisi määrittää nyt vaan 
vasta myöhemmin, esimerkiksi ottaen huomioon covid-19-kriisin seuraukset.
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Tarkistus 274
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 275
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamiskolmion integrointiin tähtäävän 
mallin avulla EIT on auttanut luomaan 
umpeen korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä pitkään 
vallinnutta kuilua. EIT on inhimillisen 
pääoman kehittämisen kannalta keskeinen 
toimija, koska se kiinnittää erityistä 
huomiota yrittäjyyskasvatukseen. EIT:n 
vaikutus kohdistuu kuitenkin edelleen 
vain osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneihin.

EIT suunnittelee ja käynnistää 
yhteistyössä komission kanssa 
pilottihankkeen, jolla tuetaan korkea-
asteen koulutuksen innovointivalmiuksien 
kehittämistä ja joka toteutetaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kautta 
vuodesta 2021 alkaen. Osaamiskolmion 
integrointiin tähtäävän mallin avulla EIT 
on auttanut luomaan umpeen korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin 
välillä pitkään vallinnutta kuilua. EIT ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat 
inhimillisen pääoman kehittämisen 
kannalta keskeisiä toimijoita, koska ne 
kiinnittävät erityistä huomiota 
yrittäjyyskasvatukseen. EIT:n vaikutuksen 
ei pidä kuitenkaan rajoittua vain osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kumppaneihin.

Or. en
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Tarkistus 276
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamiskolmion integrointiin tähtäävän 
mallin avulla EIT on auttanut luomaan 
umpeen korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä pitkään 
vallinnutta kuilua. EIT on inhimillisen 
pääoman kehittämisen kannalta keskeinen 
toimija, koska se kiinnittää erityistä 
huomiota yrittäjyyskasvatukseen. EIT:n 
vaikutus kohdistuu kuitenkin edelleen vain 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneihin.

Osaamiskolmion integrointiin tähtäävän 
mallin avulla EIT on auttanut luomaan 
umpeen korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin välillä pitkään 
vallinnutta kuilua. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ovat inhimillisen 
pääoman kehittämisen kannalta keskeisiä 
toimijoita, koska ne kiinnittävät erityistä 
huomiota innovaatio- ja 
yrittäjyyskasvatukseen. EIT:n vaikutus 
kohdistuu kuitenkin edelleen vain osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kumppaneihin, 
minkä vuoksi sitä on laajennettava.

Or. en

Tarkistus 277
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Innovoinnin tukemiseksi laajemmin on 
tarpeen, että Euroopan korkea-asteen 
oppilaitokset omaksuvat innovatiivisen ja 
yrittäjähenkisen asenteen koulutukseen, 
tutkimukseen ja vuorovaikutukseen 
yrityselämän ja sellaisen laajemman 
paikallisen innovaatioekosysteemin kanssa, 
johon kuuluu myös esimerkiksi 
kansalaisyhteiskunta.

Innovoinnin tukemiseksi laajemmin on 
tarpeen, että Euroopan korkea-asteen 
oppilaitokset omaksuvat innovatiivisen ja 
yrittäjähenkisen asenteen koulutukseen, 
tutkimukseen ja vuorovaikutukseen 
yrityselämän ja sellaisen laajemman 
paikallisen ja alueellisen 
innovaatioyhteisön kanssa, johon kuuluvat 
myös esimerkiksi kansalaisyhteiskunta, 
julkiset laitokset ja kolmannen sektorin 
organisaatiot sekä muita sidosryhmiä ja 
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jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
sukupuolten tasa-arvoon ja 
maahanmuuttajataustaisten ja 
vammaisten henkilöiden osallistamiseen.

EIT suunnittelee ja käynnistää 
yhteistyössä komission kanssa ja 
nykyisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen palautteeseen 
perustuen pilottihankkeen, jolla tuetaan 
korkea-asteen koulutuksen innovointi- ja 
yrittäjyysvalmiuksien kehittämistä ja joka 
toteutetaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta.

Or. en

Tarkistus 278
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toteuttaa toimet osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta avoimella ja 
kohdennetulla tavalla, jonka tavoitteena on 
lisätä innovointivalmiuksia korkea-asteen 
koulutuksessa, jotta innovoinnin 
arvoketjuihin ja ekosysteemeihin saadaan 
mukaan laajempi määrä korkeakouluja. 
Nämä toimet täydentävät EIT:n toimia 
koulutuksen alalla keskeisenä osana 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
osaamiskolmion integrointiin tähtäävää 
toimintaa. Erityisesti ne lisäävät 
avoimuutta ja saavutettavuutta myös 
sellaisten osallistujien suuntaan, jotka eivät 
ole osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita. EIT:n vaikutus ulottuisi 
tällöin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkopuolelle ja tukisi EIT:tä sen 
keskeisessä tehtävässä edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä 

EIT toteuttaa toimet osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta avoimella, 
läpinäkyvällä ja kohdennetulla tavalla, 
jonka tavoitteena on lisätä innovointi- ja 
yrittäjyysvalmiuksia korkea-asteen 
koulutuksessa, erityisesti sellaisissa 
korkeakouluissa, jotka eivät vielä ole 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita, innovoinnin arvoketjuissa ja 
ekosysteemeissä. Nämä toimet täydentävät 
EIT:n toimia koulutuksen alalla keskeisenä 
osana osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
osaamiskolmion integrointiin tähtäävää 
toimintaa. Erityisesti ne lisäävät 
avoimuutta ja saavutettavuutta myös 
sellaisten osallistujien suuntaan, jotka eivät 
ole osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita. Pilottihankkeessa 
tarkastellaan muun muassa parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa ja täytäntöönpanoa 
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vahvistamalla jäsenvaltioiden 
innovointivalmiuksia Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Kyseisinä Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteina on edistää yrittäjyys- ja 
innovointitaitoja elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, mihin sisältyy myös 
korkeakoulujen valmiuksien lisääminen 
kaikkialla Euroopassa.

osaamiskolmion integroinnissa (mukaan 
lukien organisaatiossa tapahtuva 
oppiminen, valmennus ja mentorointi), 
sellaisten toimintasuunnitelmien 
kehittämistä, joissa käsitellään 
havaittuihin tarpeisiin vastaamista muun 
muassa seuraavilla aloilla: 
innovaatiojohtaminen, startup-yritysten 
perustaminen ja kehittäminen, 
sisäänrakennettu kestävyys ja 
ilmastoneutraalius, teknologian siirto ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien hallinta, 
henkilöstö- ja organisaatiohallinto, 
mukaan lukien sukupuolten välisen 
kuilun poistaminen ja sukupuoleen 
perustuvien lähestymistapojen integrointi 
innovaation alalla, (paikallisten) 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistumisesta huolehtiminen ja 
innovaatiovalmiuksien 
kehittämissuunnitelmien täytäntöönpano 
sekä jatkotoimet. Näihin toimiin otetaan 
mukaan myös muita osaamiskolmion 
toimijoita (esimerkiksi 
ammattioppilaitokset, tutkimus- ja 
teknologiaorganisaatiot, pk-yritykset ja 
startup-yritykset). EIT tarjoaa 
osallistuville korkeakouluille erityistä 
ohjausta, asiantuntemusta ja valmennusta 
ja edistää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välistä tiiviimpää 
yhteistoimintaa aloitteen kehyksessä.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
sisällyttävät monivuotiseen strategiaansa 
toimet, joilla pyritään vahvistamaan 
korkeakoulujen innovointi- ja 
yrittäjyysvalmiuksia, ja raportoivat näistä 
toimista EIT:lle.
EIT:n vaikutus ulottuisi tällöin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ulkopuolelle ja tukisi 
EIT:tä sen keskeisessä tehtävässä vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää 
kestävää talouskehitystä ja kilpailukykyä 
vahvistamalla jäsenvaltioiden 
innovointivalmiuksia Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Kyseisinä Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteina on edistää yrittäjyys- ja 
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innovointitaitoja elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, ottaen aina huomioon 
sukupuoliulottuvuus ja 
ilmastoneutraaliutta koskevat 
näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 279
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toteuttaa toimet osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta avoimella ja 
kohdennetulla tavalla, jonka tavoitteena on 
lisätä innovointivalmiuksia korkea-asteen 
koulutuksessa, jotta innovoinnin 
arvoketjuihin ja ekosysteemeihin saadaan 
mukaan laajempi määrä korkeakouluja. 
Nämä toimet täydentävät EIT:n toimia 
koulutuksen alalla keskeisenä osana 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
osaamiskolmion integrointiin tähtäävää 
toimintaa. Erityisesti ne lisäävät 
avoimuutta ja saavutettavuutta myös 
sellaisten osallistujien suuntaan, jotka eivät 
ole osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita. EIT:n vaikutus ulottuisi 
tällöin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkopuolelle ja tukisi EIT:tä sen 
keskeisessä tehtävässä edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä 
vahvistamalla jäsenvaltioiden 
innovointivalmiuksia Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Kyseisinä Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteina on edistää yrittäjyys- ja 
innovointitaitoja elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, mihin sisältyy myös 
korkeakoulujen valmiuksien lisääminen 
kaikkialla Euroopassa.

EIT toteuttaa toimet osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta ja yhteydessä 
paikallisiin sidosryhmiin ja 
kansalaisyhteiskuntaan avoimella, 
läpinäkyvällä ja kohdennetulla tavalla, 
jonka tavoitteena on lisätä 
innovointivalmiuksia korkea-asteen 
koulutuksessa, jotta innovoinnin 
arvoketjuihin ja ekosysteemeihin saadaan 
mukaan laajempi määrä korkeakouluja 
kaikkialla unionissa. Näillä toimilla 
koulutus on liitettävä entistä tiiviimmin 
kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
osaamiskolmioon erityisesti lisäämällä 
niiden avoimuutta ja saavutettavuutta 
myös sellaisten osallistujien suuntaan, 
jotka eivät ole osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
sisällyttävät monivuotiseen strategiaan 
toimet, joilla pyritään vahvistamaan 
korkeakoulujen innovointivalmiuksia, ja 
raportoivat näistä toimista EIT:lle. EIT 
varmistaa, että toimet ulottuvat osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen ulkopuolelle ja 
tukevat EIT:tä sen keskeisessä tehtävässä 
edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja 
kilpailukykyä vahvistamalla 
jäsenvaltioiden innovointivalmiuksia 
Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti. Kyseisinä Horisontti Eurooppa 
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-ohjelman tavoitteina on edistää yrittäjyys- 
ja innovointitaitoja elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, ottaen sukupuoliulottuvuus 
aina huomioon.

Or. en

Perustelu

EIT:n olisi ohjattava osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaa ja varmistettava, että eri 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt toteuttavat sitä yhdenmukaisesti.

Tarkistus 280
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT toteuttaa toimet osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta avoimella ja 
kohdennetulla tavalla, jonka tavoitteena on 
lisätä innovointivalmiuksia korkea-asteen 
koulutuksessa, jotta innovoinnin 
arvoketjuihin ja ekosysteemeihin saadaan 
mukaan laajempi määrä korkeakouluja. 
Nämä toimet täydentävät EIT:n toimia 
koulutuksen alalla keskeisenä osana 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
osaamiskolmion integrointiin tähtäävää 
toimintaa. Erityisesti ne lisäävät 
avoimuutta ja saavutettavuutta myös 
sellaisten osallistujien suuntaan, jotka eivät 
ole osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita. EIT:n vaikutus ulottuisi 
tällöin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkopuolelle ja tukisi EIT:tä sen 
keskeisessä tehtävässä edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä 
vahvistamalla jäsenvaltioiden 
innovointivalmiuksia Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Kyseisinä Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteina on edistää yrittäjyys- ja 

EIT toteuttaa toimet osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kautta avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla, jonka tavoitteena on 
lisätä innovointivalmiuksia korkea-asteen 
oppilaitoksissa kaikkialla Euroopassa, 
jotta innovoinnin arvoketjuihin ja 
ekosysteemeihin saadaan mukaan laajempi 
määrä korkeakouluja. Nämä toimet 
täydentävät EIT:n toimia koulutuksen 
alalla keskeisenä osana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen osaamiskolmion 
integrointiin tähtäävää toimintaa. 
Erityisesti ne lisäävät avoimuutta ja 
saavutettavuutta myös sellaisten 
osallistujien suuntaan, jotka eivät ole 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita. EIT:n vaikutus ulottuisi 
tällöin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkopuolelle ja tukisi EIT:tä sen 
keskeisessä tehtävässä edistää kestävää 
talouskasvua ja kilpailukykyä 
vahvistamalla jäsenvaltioiden 
innovointivalmiuksia Horisontti Eurooppa 
-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Kyseisinä Horisontti Eurooppa -ohjelman 
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innovointitaitoja elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, mihin sisältyy myös 
korkeakoulujen valmiuksien lisääminen 
kaikkialla Euroopassa.

tavoitteina on edistää yrittäjyys- ja 
innovointitaitoja elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, ottaen sukupuoliulottuvuus 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 281
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n tuki rakentuu poliittisille aloitteille, 
kuten HEInnovate24 - ja RIIA25 -
järjestelmille, jotka ovat osoittaneet 
arvonsa useissa korkeakouluissa ja 
jäsenvaltioissa EU:ssa. EIT suunnittelee 
tukitoimet läheisessä yhteistyössä 
komission kanssa, jotta varmistetaan 
johdonmukaisuus ja täydentävyys 
Horisontti Eurooppa -ohjelman, Erasmus-
ohjelman ja muiden ohjelmien kyseeseen 
tulevien toimien kanssa. Täytäntöönpano- 
ja toteutusmekanismin yksityiskohtia 
kehitetään ja hienosäädetään edelleen 
kolmen ensimmäisen vuoden aikana, ja 
niiden toimivuutta seurataan ja arvioidaan 
tämän pilottivaiheen aikana ennen niiden 
käytön laajentamista.

EIT:n tuki rakentuu poliittisille aloitteille, 
kuten HEInnovate24 - ja RIIA25 -
järjestelmille, jotka ovat osoittaneet 
arvonsa useissa korkeakouluissa ja 
jäsenvaltioissa EU:ssa. EIT suunnittelee 
tukitoimet läheisessä yhteistyössä 
komission kanssa ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen palautteeseen 
perustuen, jotta varmistetaan 
johdonmukaisuus ja täydentävyys 
Horisontti Eurooppa -ohjelman, Erasmus-
ohjelman ja muiden ohjelmien kyseeseen 
tulevien toimien kanssa. Täytäntöönpano- 
ja toteutusmekanismin yksityiskohtia 
kehitetään ja hienosäädetään edelleen 
pilottihankkeen kolmen ensimmäisen 
vuoden aikana, ja niiden toimivuutta 
seurataan. Hallintoneuvosto päättää 
riippumattomien ulkoisten 
asiantuntijoiden arviointiin perustuen, 
onko pilottihanketta jatkettava tai 
laajennettava tai onko se lopetettava.

_________________ _________________
24 HEInnovate on Euroopan komission ja 
OECD:n kehittämä strategiakehys. Se 
tarjoaa korkeakouluille menetelmän, jota 
käyttämällä ne voivat tunnistaa 
kehittämistä kaipaavat 
innovointivalmiuksien osa-alueet ja 

24 HEInnovate on Euroopan komission ja 
OECD:n kehittämä strategiakehys. Se 
tarjoaa korkeakouluille menetelmän, jota 
käyttämällä ne voivat tunnistaa 
kehittämistä kaipaavat 
innovointivalmiuksien osa-alueet ja 
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muokata tarkoituksenmukaisia strategioita 
ja toimia halutun vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. HEInnovate perustuu 
vahvaan metodologiseen näyttöön. 
Kehitettävät valmiudet on jaettu seuraaviin 
kahdeksaan lohkoon: johtaminen ja 
hallinto, digitalisaatio, 
organisaatiovalmiudet, yrittäjäkoulutus ja -
oppiminen, yrittäjien valmentaminen ja 
tukeminen, tietämyksen vaihto, 
kansainvälistyminen ja vaikutusten 
mittaus. OECD on julkaissut useita 
HEInnovate-maaraportteja. Ks. OECD 
Skills Studies osoitteessa 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

muokata tarkoituksenmukaisia strategioita 
ja toimia halutun vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. HEInnovate perustuu 
vahvaan metodologiseen näyttöön. 
Kehitettävät valmiudet on jaettu seuraaviin 
kahdeksaan lohkoon: johtaminen ja 
hallinto, digitalisaatio, 
organisaatiovalmiudet, yrittäjäkoulutus ja -
oppiminen, yrittäjien valmentaminen ja 
tukeminen, tietämyksen vaihto, 
kansainvälistyminen ja vaikutusten 
mittaus. OECD on julkaissut useita 
HEInnovate-maaraportteja. Ks. OECD 
Skills Studies osoitteessa 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

25 Euroopan komissio kehitti alueellisten 
innovaatiovaikutusten arvioinnin (Regional 
Innovation Impact Assessment, RIIA) 
ensimmäisenä vaiheena ohjenuoraksi 
yliopistojen innovaatiovaikutusten 
arvioinneille metriikkapohjaisten 
tapaustutkimusten pohjalta. 
Innovaatiovaikutuksen arviointi 
esimerkiksi RIIA-järjestelmän avulla 
voitaisiin mahdollisesti kytkeä 
rahoitusvälineisiin, jotka perustuvat 
innovaatiosuorituskykyyn alueellisella, 
kansallisella tai EU:n tasolla.

25 Euroopan komissio kehitti alueellisten 
innovaatiovaikutusten arvioinnin (Regional 
Innovation Impact Assessment, RIIA) 
ensimmäisenä vaiheena ohjenuoraksi 
yliopistojen innovaatiovaikutusten 
arvioinneille metriikkapohjaisten 
tapaustutkimusten pohjalta. 
Innovaatiovaikutuksen arviointi 
esimerkiksi RIIA-järjestelmän avulla 
voitaisiin mahdollisesti kytkeä 
rahoitusvälineisiin, jotka perustuvat 
innovaatiosuorituskykyyn alueellisella, 
kansallisella tai EU:n tasolla.

Or. en

Tarkistus 282
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n tuki rakentuu poliittisille aloitteille, 
kuten HEInnovate24 - ja RIIA25 -
järjestelmille, jotka ovat osoittaneet 
arvonsa useissa korkeakouluissa ja 
jäsenvaltioissa EU:ssa. EIT suunnittelee 
tukitoimet läheisessä yhteistyössä 
komission kanssa, jotta varmistetaan 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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johdonmukaisuus ja täydentävyys 
Horisontti Eurooppa -ohjelman, Erasmus-
ohjelman ja muiden ohjelmien kyseeseen 
tulevien toimien kanssa. Täytäntöönpano- 
ja toteutusmekanismin yksityiskohtia 
kehitetään ja hienosäädetään edelleen 
kolmen ensimmäisen vuoden aikana, ja 
niiden toimivuutta seurataan ja arvioidaan 
tämän pilottivaiheen aikana ennen niiden 
käytön laajentamista.

_________________
24 HEInnovate on Euroopan komission ja 
OECD:n kehittämä strategiakehys. Se 
tarjoaa korkeakouluille menetelmän, jota 
käyttämällä ne voivat tunnistaa 
kehittämistä kaipaavat 
innovointivalmiuksien osa-alueet ja 
muokata tarkoituksenmukaisia strategioita 
ja toimia halutun vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. HEInnovate perustuu 
vahvaan metodologiseen näyttöön. 
Kehitettävät valmiudet on jaettu seuraaviin 
kahdeksaan lohkoon: johtaminen ja 
hallinto, digitalisaatio, 
organisaatiovalmiudet, yrittäjäkoulutus ja -
oppiminen, yrittäjien valmentaminen ja 
tukeminen, tietämyksen vaihto, 
kansainvälistyminen ja vaikutusten 
mittaus. OECD on julkaissut useita 
HEInnovate-maaraportteja. Ks. OECD 
Skills Studies osoitteessa 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/
25 Euroopan komissio kehitti alueellisten 
innovaatiovaikutusten arvioinnin (Regional 
Innovation Impact Assessment, RIIA) 
ensimmäisenä vaiheena ohjenuoraksi 
yliopistojen innovaatiovaikutusten 
arvioinneille metriikkapohjaisten 
tapaustutkimusten pohjalta. 
Innovaatiovaikutuksen arviointi 
esimerkiksi RIIA-järjestelmän avulla 
voitaisiin mahdollisesti kytkeä 
rahoitusvälineisiin, jotka perustuvat 
innovaatiosuorituskykyyn alueellisella, 
kansallisella tai EU:n tasolla.

Or. en
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Tarkistus 283
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n tuki rakentuu poliittisille aloitteille, 
kuten HEInnovate24 - ja RIIA25 -
järjestelmille, jotka ovat osoittaneet 
arvonsa useissa korkeakouluissa ja 
jäsenvaltioissa EU:ssa. EIT suunnittelee 
tukitoimet läheisessä yhteistyössä 
komission kanssa, jotta varmistetaan 
johdonmukaisuus ja täydentävyys 
Horisontti Eurooppa -ohjelman, Erasmus-
ohjelman ja muiden ohjelmien kyseeseen 
tulevien toimien kanssa. Täytäntöönpano- 
ja toteutusmekanismin yksityiskohtia 
kehitetään ja hienosäädetään edelleen 
kolmen ensimmäisen vuoden aikana, ja 
niiden toimivuutta seurataan ja arvioidaan 
tämän pilottivaiheen aikana ennen niiden 
käytön laajentamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

_________________
24 HEInnovate on Euroopan komission ja 
OECD:n kehittämä strategiakehys. Se 
tarjoaa korkeakouluille menetelmän, jota 
käyttämällä ne voivat tunnistaa 
kehittämistä kaipaavat 
innovointivalmiuksien osa-alueet ja 
muokata tarkoituksenmukaisia strategioita 
ja toimia halutun vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. HEInnovate perustuu 
vahvaan metodologiseen näyttöön. 
Kehitettävät valmiudet on jaettu seuraaviin 
kahdeksaan lohkoon: johtaminen ja 
hallinto, digitalisaatio, 
organisaatiovalmiudet, yrittäjäkoulutus ja -
oppiminen, yrittäjien valmentaminen ja 
tukeminen, tietämyksen vaihto, 
kansainvälistyminen ja vaikutusten 
mittaus. OECD on julkaissut useita 
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HEInnovate-maaraportteja. Ks. OECD 
Skills Studies osoitteessa 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/
25 Euroopan komissio kehitti alueellisten 
innovaatiovaikutusten arvioinnin (Regional 
Innovation Impact Assessment, RIIA) 
ensimmäisenä vaiheena ohjenuoraksi 
yliopistojen innovaatiovaikutusten 
arvioinneille metriikkapohjaisten 
tapaustutkimusten pohjalta. 
Innovaatiovaikutuksen arviointi 
esimerkiksi RIIA-järjestelmän avulla 
voitaisiin mahdollisesti kytkeä 
rahoitusvälineisiin, jotka perustuvat 
innovaatiosuorituskykyyn alueellisella, 
kansallisella tai EU:n tasolla.

Or. en

Tarkistus 284
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on ohjaava ja koordinoiva rooli 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen eteenpäin 
viemien toimien täytäntöönpanossa ja 
seurannassa. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että toiminnassa 
varmistetaan osallistava lähestymistapa, 
jolla houkutellaan mukaan myös sellaisia 
korkeakouluja, jotka eivät ole osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita, 
monitieteinen ja eri alojen välinen 
lähestymistapa sekä kytkökset komission 
älykkään erikoistumisen strategiaan, 
aiheeseen liittyviin temaattisiin 
foorumeihin ja EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmaan.

EIT:llä on hallintoneuvostonsa kautta 
ohjaava, valvova ja koordinoiva rooli 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen eteenpäin 
viemien toimien täytäntöönpanossa ja 
seurannassa. Kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön on kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, että toiminnassa 
varmistetaan avoin ja osallistava 
lähestymistapa, jolla houkutellaan mukaan 
myös sellaisia korkeakouluja, jotka eivät 
ole osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita, jotta varmistetaan 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
kattavuus, monitieteinen ja eri alojen 
välinen lähestymistapa, naisten laajempi 
osallistuminen aloille, joilla he ovat 
aliedustettuina, sekä kytkökset komission 
älykkään erikoistumisen strategiaan, 
aiheeseen liittyviin temaattisiin 
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foorumeihin, kuten toimintapolitiikan 
tukijärjestelyyn, ja EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että EIT jatkaa ohjaavan ja valvovan roolinsa toteuttamista osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan nähden.

Tarkistus 285
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on ohjaava ja koordinoiva rooli 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen eteenpäin 
viemien toimien täytäntöönpanossa ja 
seurannassa. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että toiminnassa 
varmistetaan osallistava lähestymistapa, 
jolla houkutellaan mukaan myös sellaisia 
korkeakouluja, jotka eivät ole osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita, 
monitieteinen ja eri alojen välinen 
lähestymistapa sekä kytkökset komission 
älykkään erikoistumisen strategiaan, 
aiheeseen liittyviin temaattisiin 
foorumeihin ja EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmaan.

EIT:llä on ohjaava ja koordinoiva rooli 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen eteenpäin 
viemien toimien täytäntöönpanossa ja 
seurannassa. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että toiminnassa 
varmistetaan avoin ja osallistava 
lähestymistapa, jolla houkutellaan mukaan 
myös sellaisia korkeakouluja, jotka eivät 
ole osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita, jotta varmistetaan 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
kattavuus, monitieteinen ja eri alojen 
välinen lähestymistapa, naisten ja 
erityisten kohderyhmien, kuten 
maahanmuuttajien, ja sosiaalisesti 
epäsuotuisassa asemassa olevien tai 
haavoittuvien ryhmien, kuten 
vammaisten, laajempi osallistuminen sekä 
kytkökset komission älykkään 
erikoistumisen strategiaan, aiheeseen 
liittyviin temaattisiin foorumeihin ja EIT:n 
alueellisen innovaation ohjelmaan.

Or. en
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Tarkistus 286
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on ohjaava ja koordinoiva rooli 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen eteenpäin 
viemien toimien täytäntöönpanossa ja 
seurannassa. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että toiminnassa 
varmistetaan osallistava lähestymistapa, 
jolla houkutellaan mukaan myös sellaisia 
korkeakouluja, jotka eivät ole osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneita, 
monitieteinen ja eri alojen välinen 
lähestymistapa sekä kytkökset komission 
älykkään erikoistumisen strategiaan, 
aiheeseen liittyviin temaattisiin 
foorumeihin ja EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmaan.

EIT:llä on ohjaava ja koordinoiva rooli 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen eteenpäin 
viemien toimien täytäntöönpanossa ja 
seurannassa. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että toiminnassa 
varmistetaan avoin ja läpinäkyvä 
lähestymistapa, jolla houkutellaan mukaan 
myös sellaisia korkeakouluja, jotka eivät 
ole osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kumppaneita, jotta varmistetaan 
mahdollisimman laaja maantieteellinen 
kattavuus, monitieteinen ja eri alojen 
välinen lähestymistapa, naisten laajempi 
osallistuminen, erityisesti aloille, joilla he 
ovat aliedustettuina, sekä kytkökset 
komission älykkään erikoistumisen 
strategiaan, aiheeseen liittyviin temaattisiin 
foorumeihin ja EIT:n alueellisen 
innovaation ohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 287
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT aikoo kytkeä innovaatiovalmiuksien 
kehittämiselle korkea-asteen koulutuksessa 
tarjoamansa tuen EIT:n laatumerkkiin, joka 
tällä hetkellä myönnetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille. 

EIT aikoo kytkeä innovaatiovalmiuksien 
kehittämiselle korkea-asteen koulutuksessa 
tarjoamansa tuen EIT:n laatumerkkiin, joka 
tällä hetkellä myönnetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille. 
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Tällöin myös osallistuvat korkeakoulut 
voisivat käyttää EIT:n laatumerkkiä. EIT 
aikoo myös laajentaa laatumerkin käytön 
elinikäisen oppimisen toimiin, jolloin 
voidaan tavoittaa ja osallistaa laajempi 
kohderyhmä (aikuis)opiskelijoita ja 
instituutioita (myös ammattioppilaitoksia) 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkopuolelta. Merkin käytön 
laajentamisella EIT-yhteisön ulkopuolelle 
on rakenteellista vaikutusta kaikilla tasoilla 
(yksilö-, ohjelma- ja instituutiotasolla).

Tällöin myös osallistuvat korkeakoulut 
voisivat käyttää EIT:n laatumerkkiä. EIT 
aikoo myös laajentaa laatumerkin käytön 
soveltamisalaa elinikäisen oppimisen 
toimiin, jolloin voidaan tavoittaa ja 
osallistaa laajempi kohderyhmä 
(aikuis)opiskelijoita ja instituutioita (myös 
ammattioppilaitoksia) osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ulkopuolelta. Merkin 
käytön laajentamisella EIT-yhteisön 
ulkopuolelle odotetaan olevan 
rakenteellista vaikutusta kaikilla tasoilla 
(yksilö-, ohjelma- ja instituutiotasolla). 
EIT seuraa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmien 
EIT-laatumerkin soveltamisalan 
laajentamisen vaikuttavuutta.

Or. en

Tarkistus 288
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT aikoo kytkeä innovaatiovalmiuksien 
kehittämiselle korkea-asteen koulutuksessa 
tarjoamansa tuen EIT:n laatumerkkiin, joka 
tällä hetkellä myönnetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille. 
Tällöin myös osallistuvat korkeakoulut 
voisivat käyttää EIT:n laatumerkkiä. EIT 
aikoo myös laajentaa laatumerkin käytön 
elinikäisen oppimisen toimiin, jolloin 
voidaan tavoittaa ja osallistaa laajempi 
kohderyhmä (aikuis)opiskelijoita ja 
instituutioita (myös ammattioppilaitoksia) 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
ulkopuolelta. Merkin käytön 
laajentamisella EIT-yhteisön ulkopuolelle 
on rakenteellista vaikutusta kaikilla tasoilla 

EIT aikoo kytkeä innovaatiovalmiuksien 
kehittämiselle korkea-asteen koulutuksessa 
tarjoamansa tuen EIT:n laatumerkkiin, joka 
tällä hetkellä myönnetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen koulutusohjelmille. 
Tällöin myös osallistuvat korkeakoulut 
voisivat käyttää EIT:n laatumerkkiä. EIT 
aikoo myös laajentaa laatumerkin käytön 
elinikäisen oppimisen toimiin, 
ammatilliseen koulutukseen, valmiuksien 
hankkimisen, uudelleenkoulutuksen ja 
osaamisen kehittämisen ohjelmiin sekä 
verkossa avointen massakurssien toimiin, 
jolloin voidaan tavoittaa ja osallistaa 
laajempi kohderyhmä (aikuis)opiskelijoita 
ja instituutioita (myös 
ammattioppilaitoksia) osaamis- ja 
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(yksilö-, ohjelma- ja instituutiotasolla). innovaatioyhteisöjen jäsenten 
ulkopuolelta. Merkin käytön 
laajentamisella EIT-yhteisön ulkopuolelle 
on rakenteellista vaikutusta kaikilla tasoilla 
(yksilö-, ohjelma- ja instituutiotasolla).

Or. en

Tarkistus 289
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n kohderyhmänä ovat erityisesti 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomasti 
tai kohtalaisesti menestyvien maiden ja 
muiden heikommin suoriutuvien alueiden 
korkeakoulut, jotka haluavat vahvistaa 
innovaatiojalanjälkeään ja älykkään 
erikoistumisen strategioitaan. EIT osoittaa 
tähän toimenpiteeseen vähintään 
25 prosenttia näihin toimiin osoitetuista 
kokonaismäärärahoista.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt toteuttavat 
korkea-asteen koulutusta koskevat 
aloitteensa avointen ja läpinäkyvien 
ehdotuspyyntöjen kautta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kohderyhmänä ovat 
erityisesti tutkimus- ja 
innovaatiokyvyltään heikompien maiden 
ja innovaatioiden kehittäjinä 
vaatimattomasti tai kohtalaisesti 
menestyvien maiden korkeakoulut, jotka 
haluavat vahvistaa innovaatiojalanjälkeään 
ja älykkään erikoistumisen strategioitaan. 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
olisi osoitettava näihin toimiin riittävästi 
määrärahoja, ja ehdotuspyyntöihin 
sisällytettävillä kelpoisuusperusteilla 
varmistetaan, että merkittävä osa 
hankkeisiin osallistuvista korkeakouluista 
on osaamis- ja innovaatioyhteisön 
ulkopuolelta.

Or. en

Perustelu

EIT:n koulutusaloitteisiin osallistuviin korkeakouluihin liittyvää soveltamisalaa olisi 
laajennettava kattamaan myös muut kuin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen osallistujat. 
Korkeakouluja koskevan toimenpiteen soveltamisalaa ei pitäisi määrittää ennalta vaan siitä 
olisi päätettävä pilottihankkeen tulosten perusteella.
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Tarkistus 290
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n kohderyhmänä ovat erityisesti 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomasti 
tai kohtalaisesti menestyvien maiden ja 
muiden heikommin suoriutuvien alueiden 
korkeakoulut, jotka haluavat vahvistaa 
innovaatiojalanjälkeään ja älykkään 
erikoistumisen strategioitaan. EIT osoittaa 
tähän toimenpiteeseen vähintään 
25 prosenttia näihin toimiin osoitetuista 
kokonaismäärärahoista.

EIT:n kohderyhmänä ovat erityisesti 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomasti 
tai kohtalaisesti menestyvien maiden ja 
alueiden ja muiden heikommin 
suoriutuvien alueiden korkeakoulut, jotka 
haluavat vahvistaa innovaatiojalanjälkeään 
ja älykkään erikoistumisen strategioitaan.

Or. en

Tarkistus 291
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n kohderyhmänä ovat erityisesti 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomasti 
tai kohtalaisesti menestyvien maiden ja 
muiden heikommin suoriutuvien alueiden 
korkeakoulut, jotka haluavat vahvistaa 
innovaatiojalanjälkeään ja älykkään 
erikoistumisen strategioitaan. EIT osoittaa 
tähän toimenpiteeseen vähintään 
25 prosenttia näihin toimiin osoitetuista 
kokonaismäärärahoista.

EIT:n kohderyhmänä ovat erityisesti 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomasti 
tai kohtalaisesti menestyvien maiden ja 
muiden heikommin suoriutuvien alueiden 
korkeakoulut, jotka haluavat vahvistaa 
innovaatiojalanjälkeään ja älykkään 
erikoistumisen strategioitaan. EIT osoittaa 
tähän toimenpiteeseen vähintään 
40 prosenttia näihin toimiin osoitetuista 
kokonaismäärärahoista.

Or. en
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Tarkistus 292
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.2 alakohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n kohderyhmänä ovat erityisesti 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomasti 
tai kohtalaisesti menestyvien maiden ja 
muiden heikommin suoriutuvien alueiden 
korkeakoulut, jotka haluavat vahvistaa 
innovaatiojalanjälkeään ja älykkään 
erikoistumisen strategioitaan. EIT osoittaa 
tähän toimenpiteeseen vähintään 
25 prosenttia näihin toimiin osoitetuista 
kokonaismäärärahoista.

EIT:n kohderyhmänä ovat korkeakoulut 
kaikkialla unionissa ja erityisesti 
innovaatioiden kehittäjinä vaatimattomasti 
tai kohtalaisesti menestyvien maiden ja 
muiden heikommin suoriutuvien alueiden 
korkeakoulut, jotka haluavat vahvistaa 
innovaatiojalanjälkeään ja älykkään 
erikoistumisen strategioitaan, samoin kuin 
korkeakoulut, jotka eivät vielä kuulu EIT-
yhteisöön.

Or. en

Tarkistus 293
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 294
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Viestintä (1) Viestintä ja tulosten levittäminen

Or. en

Tarkistus 295
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT tehostaa viestintäänsä ja 
näkyvyyttään. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen määrän kasvaessa ja 
korkeakoulujen yrittäjähenkistä kehitystä 
tukevan uuden toimen myötä EIT aikoo 
tehostaa pyrkimyksiään lisätä 
tunnettuuttaan innovoinnin laatubrändinä. 
Tämän brändin rakentaminen ja viestinnän 
parantaminen on ratkaisevan tärkeää 
erityisesti kansalaisten suuntaan, sillä 
EIT:stä tulevat innovaatiot ovat osaltaan 
konkreettista näyttöä Euroopan 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
kautta tehtävien EU:n investointien 
vaikutuksista. EIT soveltaa parannettua 
brändistrategiaa keskeisiin 
sidosryhmiinsä (korkeakouluihin, 
tutkimuslaitoksiin, yrityksiin jne.) kaikissa 
jäsenvaltioissa ja muissa maissa 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
viestintäperiaatteiden mukaisesti.

EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
tehostavat viestintäänsä ja näkyvyyttään ja 
soveltavat parannettua brändistrategiaa 
keskeisiin sidosryhmiinsä (kuten 
korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin, 
yrityksiin, kansalaisyhteiskuntaan, 
paikallis- ja alueviranomaisiin) kaikissa 
jäsenvaltioissa ja muissa maissa 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
viestintäperiaatteiden mukaisesti. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen määrän 
kasvaessa ja korkeakoulujen innovointi- ja 
yrittäjyysvalmiuksia tukevan uuden toimen 
myötä EIT aikoo tehostaa pyrkimyksiään 
lisätä tunnettuuttaan innovoinnin 
laatubrändinä. Tämän brändin 
rakentaminen ja viestinnän parantaminen 
on ratkaisevan tärkeää erityisesti 
kansalaisten suuntaan, sillä EIT:stä ja sen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöistä tulevat 
innovaatiot ovat osaltaan konkreettista 
näyttöä Euroopan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman kautta tehtävien 
EU:n investointien vaikutuksista.

Or. en
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Tarkistus 296
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT tehostaa viestintäänsä ja 
näkyvyyttään. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen määrän kasvaessa ja 
korkeakoulujen yrittäjähenkistä kehitystä 
tukevan uuden toimen myötä EIT aikoo 
tehostaa pyrkimyksiään lisätä 
tunnettuuttaan innovoinnin laatubrändinä. 
Tämän brändin rakentaminen ja viestinnän 
parantaminen on ratkaisevan tärkeää 
erityisesti kansalaisten suuntaan, sillä 
EIT:stä tulevat innovaatiot ovat osaltaan 
konkreettista näyttöä Euroopan 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
kautta tehtävien EU:n investointien 
vaikutuksista. EIT soveltaa parannettua 
brändistrategiaa keskeisiin sidosryhmiinsä 
(korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin, 
yrityksiin jne.) kaikissa jäsenvaltioissa ja 
muissa maissa Horisontti Eurooppa -
ohjelman viestintäperiaatteiden mukaisesti.

EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
tehostavat ja parantavat viestintäänsä ja 
näkyvyyttään. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen määrän kasvaessa ja 
korkeakoulujen yrittäjähenkistä kehitystä 
tukevan uuden toimen myötä EIT aikoo 
tehostaa pyrkimyksiään lisätä 
tunnettuuttaan innovoinnin laatubrändinä. 
Tämän brändin rakentaminen ja viestinnän 
parantaminen on ratkaisevan tärkeää 
erityisesti kansalaisten suuntaan, sillä 
EIT:stä tulevat innovaatiot ovat osaltaan 
konkreettista näyttöä Euroopan 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
kautta tehtävien EU:n investointien 
vaikutuksista. EIT soveltaa parannettua 
brändistrategiaa keskeisiin sidosryhmiinsä 
(korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin, 
yrityksiin jne.) kaikissa jäsenvaltioissa ja 
muissa maissa Horisontti Eurooppa -
ohjelman viestintäperiaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 297
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa, että EIT:n 
tarjoamat mahdollisuudet tunnettaisiin 
laajemmin ja tiedostettaisiin paremmin, 

Jotta voidaan varmistaa, että EIT:n 
tarjoamat mahdollisuudet tunnettaisiin 
laajemmin ja tiedostettaisiin paremmin, 
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EIT aikoo tutkia mahdollisuutta parantaa 
ohjausta ja apua eri näkökohdissa, joita 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöihin 
osallistumiseen liittyy eri puolilla 
Eurooppaa, hyödyntämällä nykyisiä 
tiedonvaihtoverkkoja Euroopan laajuisesti.

EIT aikoo tutkia mahdollisuutta parantaa 
ohjausta ja apua, erityisesti maakohtaisten 
yhteyshenkilöiden verkoston kautta, jonka 
rakenne noudattaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman kansallisten yhteyspisteiden 
rakennetta, eri näkökohdissa, joita EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöihin 
osallistumiseen liittyy eri puolilla 
Eurooppaa, hyödyntämällä nykyisiä 
tiedonvaihtoverkkoja Euroopan laajuisesti.

Or. en

Tarkistus 298
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa, että EIT:n 
tarjoamat mahdollisuudet tunnettaisiin 
laajemmin ja tiedostettaisiin paremmin, 
EIT aikoo tutkia mahdollisuutta parantaa 
ohjausta ja apua eri näkökohdissa, joita 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöihin 
osallistumiseen liittyy eri puolilla 
Eurooppaa, hyödyntämällä nykyisiä 
tiedonvaihtoverkkoja Euroopan laajuisesti.

Jotta voidaan varmistaa, että EIT:n 
tarjoamat mahdollisuudet tunnettaisiin 
laajemmin ja tiedostettaisiin paremmin, 
EIT aikoo tutkia mahdollisuutta parantaa 
ohjausta ja apua eri näkökohdissa, joita 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöihin 
osallistumiseen liittyy eri puolilla 
Eurooppaa, hyödyntämällä nykyisiä 
tiedonvaihtoverkkoja Euroopan laajuisesti, 
kuten parantamalla Horisontti Eurooppa 
-ohjelman kansallisten yhteyspisteiden 
käyttöä ja laajentamalla näitä verkkoja.

Or. en

Tarkistus 299
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että 
osaamiskolmioon liittyvä laaja 
sidosryhmäyhteisö EU:n tasolla ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla on tietoinen kaikista EIT:n (ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen) 
ehdotuspyynnöistä ja rahoittamista 
hankkeista, ne julkistetaan myös Euroopan 
komission rahoitus- ja 
tarjouspyyntöportaalissa Horisontti 
Eurooppa -ohjelman puitteissa.

Sen varmistamiseksi, että 
osaamiskolmioon liittyvä laaja 
sidosryhmäyhteisö EU:n tasolla ja 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla on tietoinen kaikista EIT:n (ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen) 
ehdotuspyynnöistä ja rahoittamista 
hankkeista, ne julkistetaan myös EU:n 
rahoittamien tutkimus- ja 
innovaatiohankkeiden yhteisessä 
verkkotietokannassa Horisontti Eurooppa -
ohjelman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 300
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT järjestää jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmän ja komission yksiköiden kanssa 
säännölliset kokoukset vähintään kahdesti 
vuodessa varmistaakseen riittävän 
viestinnän ja tiedonkulun jäsenvaltioiden 
kanssa ja EU:n tasolla sekä pitääkseen ne 
ajan tasalla EIT-rahoitteisen toiminnan 
tuloksista ja saavutuksista. Jäsenvaltioiden 
edustajien ryhmä huolehtii myös riittävästä 
tuesta EIT:n tukemien toimien 
linkittämiselle kansallisiin ohjelmiin ja 
aloitteisiin, mihin sisältyy myös tällaisen 
toiminnan mahdollinen kansallinen 
yhteisrahoitus.

EIT järjestää jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmän ja komission yksiköiden kanssa 
säännölliset kokoukset tarpeen mukaan 
varmistaakseen riittävän viestinnän ja 
tiedonkulun jäsenvaltioiden kanssa. 
Jäsenvaltioiden edustajien ryhmä huolehtii 
myös riittävästä tuesta EIT:n tukemien 
toimien linkittämiselle kansallisiin 
ohjelmiin ja aloitteisiin, mihin sisältyy 
myös tällaisen toiminnan mahdollinen 
kansallinen yhteisrahoitus.

Or. en
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Tarkistus 301
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT järjestää jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmän ja komission yksiköiden kanssa 
säännölliset kokoukset vähintään kahdesti 
vuodessa varmistaakseen riittävän 
viestinnän ja tiedonkulun jäsenvaltioiden 
kanssa ja EU:n tasolla sekä pitääkseen ne 
ajan tasalla EIT-rahoitteisen toiminnan 
tuloksista ja saavutuksista. Jäsenvaltioiden 
edustajien ryhmä huolehtii myös riittävästä 
tuesta EIT:n tukemien toimien 
linkittämiselle kansallisiin ohjelmiin ja 
aloitteisiin, mihin sisältyy myös tällaisen 
toiminnan mahdollinen kansallinen 
yhteisrahoitus.

EIT järjestää jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmän ja komission, Euroopan 
parlamentin ja EU:n neuvoa-antavien 
elinten, kuten alueiden komitean ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, 
kanssa vuosittain kokoukset 
varmistaakseen riittävän viestinnän ja 
tiedonkulun jäsenvaltioiden kanssa ja EU:n 
tasolla sekä pitääkseen ne ajan tasalla EIT-
rahoitteisen toiminnan tuloksista ja 
saavutuksista. Jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmä huolehtii myös riittävästä tuesta 
EIT:n tukemien toimien linkittämiselle 
kansallisiin ohjelmiin ja aloitteisiin, mihin 
sisältyy myös tällaisen toiminnan 
mahdollinen kansallinen yhteisrahoitus.

Or. en

Tarkistus 302
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT järjestää jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmän ja komission yksiköiden kanssa 
säännölliset kokoukset vähintään kahdesti 
vuodessa varmistaakseen riittävän 
viestinnän ja tiedonkulun jäsenvaltioiden 
kanssa ja EU:n tasolla sekä pitääkseen ne 
ajan tasalla EIT-rahoitteisen toiminnan 
tuloksista ja saavutuksista. Jäsenvaltioiden 

EIT järjestää jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmän ja komission ja Euroopan 
parlamentin yksiköiden kanssa 
säännölliset kokoukset vähintään kahdesti 
vuodessa varmistaakseen riittävän 
viestinnän ja tiedonkulun jäsenvaltioiden 
kanssa ja EU:n tasolla sekä pitääkseen ne 
ajan tasalla EIT-rahoitteisen toiminnan 
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edustajien ryhmä huolehtii myös riittävästä 
tuesta EIT:n tukemien toimien 
linkittämiselle kansallisiin ohjelmiin ja 
aloitteisiin, mihin sisältyy myös tällaisen 
toiminnan mahdollinen kansallinen 
yhteisrahoitus.

tuloksista ja saavutuksista. Jäsenvaltioiden 
edustajien ryhmä huolehtii myös riittävästä 
tuesta EIT:n tukemien toimien 
linkittämiselle kansallisiin ohjelmiin ja 
aloitteisiin, mihin sisältyy myös tällaisen 
toiminnan mahdollinen kansallinen 
yhteisrahoitus.

Or. en

Tarkistus 303
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on keskeinen rooli hyvien 
käytänteiden ja saatujen kokemusten 
levittämisessä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ja korkeakoulujen 
innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia tukevat 
hankkeet tarjoavat poliittisille päättäjille 
arvokasta evidenssipohjaa ja 
mahdollisuuksia oppia kokemusperäisesti, 
kun käyttöön saadaan esimerkkejä hyvistä 
toimintatavoista sekä tukea EU:n politiikan 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon 
kulloisillakin aihealueilla.

EIT:llä on keskeinen rooli hyvien 
käytänteiden ja saatujen kokemusten 
levittämisessä. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt toimivat yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten 
viranomaisten, komission ja Euroopan 
parlamentin, erityisesti tieteen ja 
tekniikan tulevaisuuspaneelin (STOA), 
kanssa jäsennellyn vuoropuhelun 
käynnistämiseksi muun muassa 
maakohtaisten yhteyshenkilöiden 
välityksellä hyvien käytäntöjen, 
kokemusten ja mahdollisuuksien 
määrittämiseksi, jakamiseksi ja 
levittämiseksi. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ja korkeakoulujen 
innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia tukevat 
hankkeet tarjoavat poliittisille päättäjille 
arvokasta evidenssipohjaa ja 
mahdollisuuksia oppia kokemusperäisesti, 
kun käyttöön saadaan esimerkkejä hyvistä 
toimintatavoista sekä tukea EU:n politiikan 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon 
kulloisillakin aihealueilla.

Or. en



PE650.625v01-00 132/188 AM\1204114FI.docx

FI

Tarkistus 304
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:llä on keskeinen rooli hyvien 
käytänteiden ja saatujen kokemusten 
levittämisessä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ja korkeakoulujen 
innovointi- ja yrittäjyysvalmiuksia tukevat 
hankkeet tarjoavat poliittisille päättäjille 
arvokasta evidenssipohjaa ja 
mahdollisuuksia oppia kokemusperäisesti, 
kun käyttöön saadaan esimerkkejä hyvistä 
toimintatavoista sekä tukea EU:n politiikan 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon 
kulloisillakin aihealueilla.

EIT:llä on keskeinen rooli hyvien 
käytänteiden ja saatujen kokemusten 
määrittämisessä ja levittämisessä. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja 
korkeakoulujen innovointi- ja 
yrittäjyysvalmiuksia tukevat hankkeet 
tarjoavat poliittisille päättäjille ja 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioalan 
sidosryhmille arvokasta evidenssipohjaa ja 
mahdollisuuksia oppia kokemusperäisesti, 
kun käyttöön saadaan esimerkkejä hyvistä 
toimintatavoista sekä tukea EU:n politiikan 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon 
kulloisillakin aihealueilla.

Or. en

Tarkistus 305
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tähän mennessä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä peräisin olevia hyviä 
käytäntöjä ja kokemuksia ei ole riittävästi 
systematisoitu tai levitetty tehokkaasti 
käyttöön. Tukitehtävässään osaamista 
edistävänä kumppanina poliittisille 
päättäjille ja koko innovaatioyhteisölle 
EIT kehittää edelleen rooliaan 

Tähän mennessä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä peräisin olevia hyviä 
käytäntöjä ja kokemuksia ei ole riittävästi 
systematisoitu tai levitetty tehokkaasti 
käyttöön. Tukitehtävässään osaamista 
edistävänä kumppanina poliittisille 
päättäjille ja koko tutkimus-, kehittämis- 
ja innovaatioyhteisölle EIT kehittää 
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innovaatioelimenä, joka kykenee 
havaitsemaan, analysoimaan, 
systematisoimaan ja jakamaan EIT-
rahoitetuista toimista (koulutuksesta, 
innovoinnin tukemisesta ja yrittäjyyden 
tukemisesta) peräisin olevia innovatiivisia 
käytänteitä, kokemuksia ja tuloksia ja 
varmistamaan niiden käyttöönoton 
laajemmassa mittakaavassa. Tämä toiminta 
rakentuu yhteyksille ja synergioille 
[Euroopan horisontti -ehdotuksen] 
[Innovatiivinen Eurooppa -pilariin] 
kuuluvien muiden aloitteiden kanssa.

edelleen rooliaan innovaatioelimenä, joka 
kykenee havaitsemaan, analysoimaan, 
systematisoimaan ja jakamaan EIT-
rahoitetuista toimista (koulutuksesta, 
tutkimuksen ja innovoinnin tukemisesta ja 
yrittäjyyden tukemisesta) peräisin olevia 
innovatiivisia käytänteitä, kokemuksia ja 
tuloksia ja varmistamaan niiden 
käyttöönoton laajemmassa mittakaavassa. 
Tämä toiminta rakentuu yhteyksille ja 
synergioille [Euroopan horisontti -
ehdotuksen] [Innovatiivinen Eurooppa -
pilariin] kuuluvien muiden aloitteiden ja 
erityisesti Euroopan innovaationeuvoston, 
missioiden ja muiden eurooppalaisten 
kumppanuuksien kanssa.

Or. en

Tarkistus 306
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT-asetuksen soveltamisalan puitteissa 
EIT pyrkii lisäämään toimiensa 
vaikutusta kansainvälisen yhteistyön 
avulla ja aikoo huolehtia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kansainvälisten EIT-
rahoitteisten toimien koordinoinnista. 
Toiminnan fokus suunnataan tiiviisti 
asianomaisten Euroopan unionin 
teollisuuspoliittisten tavoitteiden sekä 
tutkimuksen ja innovoinnin painopisteiden 
mukaisesti, ja siinä varmistetaan Euroopan 
tasolla saatava lisäarvo.

EIT-asetuksen soveltamisalan puitteissa ja 
noudattaen Horisontti Eurooppa -
ohjelman lähestymistapaa 
kansainväliseen yhteistyöhön EIT pyrkii 
varmistamaan, että sen toimilla on 
suurempi vaikutus kansainvälisen 
yhteistyön avulla, ja seuraa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoittamia 
kansainvälisiä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisiä toimia. EIT:n 
ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välillä 
tarvitaan paremmin määritettyä pitkän 
aikavälin yhteistyöstrategiaa. Toiminnan 
fokus suunnataan tiiviisti asianomaisten 
Euroopan unionin teollisuuspoliittisten 
tavoitteiden sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin painopisteiden mukaisesti, ja 
siinä varmistetaan Euroopan tasolla saatava 
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lisäarvo.

Or. en

Tarkistus 307
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT-asetuksen soveltamisalan puitteissa 
EIT pyrkii lisäämään toimiensa vaikutusta 
kansainvälisen yhteistyön avulla ja aikoo 
huolehtia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kansainvälisten EIT-rahoitteisten toimien 
koordinoinnista. Toiminnan fokus 
suunnataan tiiviisti asianomaisten 
Euroopan unionin teollisuuspoliittisten 
tavoitteiden sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin painopisteiden mukaisesti, ja 
siinä varmistetaan Euroopan tasolla saatava 
lisäarvo.

EIT-asetuksen soveltamisalan puitteissa 
EIT pyrkii lisäämään toimiensa vaikutusta 
kansainvälisen yhteistyön avulla ja aikoo 
huolehtia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kansainvälisten EIT-rahoitteisten toimien 
koordinoinnista noudattaen 
kansainväliseen yhteistyöhön 
sovellettavaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman lähestymistapaa ja muita 
asiaankuuluvia EU:n 
toimintapolitiikkoja. Toiminnan fokus 
suunnataan tiiviisti asianomaisten 
Euroopan unionin teollisuuspoliittisten 
tavoitteiden sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin painopisteiden mukaisesti, ja 
siinä varmistetaan Euroopan tasolla saatava 
lisäarvo.

Or. en

Tarkistus 308
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT-asetuksen soveltamisalan puitteissa EIT-asetuksen soveltamisalan puitteissa 
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EIT pyrkii lisäämään toimiensa vaikutusta 
kansainvälisen yhteistyön avulla ja aikoo 
huolehtia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kansainvälisten EIT-rahoitteisten toimien 
koordinoinnista. Toiminnan fokus 
suunnataan tiiviisti asianomaisten 
Euroopan unionin teollisuuspoliittisten 
tavoitteiden sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin painopisteiden mukaisesti, ja 
siinä varmistetaan Euroopan tasolla saatava 
lisäarvo.

EIT pyrkii lisäämään toimiensa vaikutusta 
kansainvälisen yhteistyön avulla ja aikoo 
huolehtia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
kansainvälisten EIT-rahoitteisten toimien 
koordinoinnista. Toiminnan fokus 
suunnataan tiiviisti asianomaisten unionin 
toimintapoliittisten tavoitteiden sekä 
tutkimuksen ja innovoinnin painopisteiden 
mukaisesti, ja siinä varmistetaan Euroopan 
tasolla saatava lisäarvo.

Or. en

Tarkistus 309
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisessä yhteistyössään EIT 
keskittyy komissiota kuullen toimiin, joilla 
tartutaan tehokkaasti globaaleihin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä se 
pyrkii edistämään näihin aiheisiin liittyviä 
kansainvälisiä aloitteita ja kestävän 
kehityksen tavoitteita, varmistamaan 
mahdollisuudet hyödyntää lahjakkuutta ja 
tehostamaan innovatiivisten ratkaisujen 
tarjontaa ja kysyntää. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt suunnittelevat ja 
toteuttavat kansainväliset toimensa 
läheisessä yhteistyössä komission kanssa 
Horisontti Eurooppa -lähestymistavan ja 
muiden asiaankuuluvien EU:n 
strategioiden mukaisesti sekä EIT:n 
hallintoneuvoston valvonnassa.

EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
suunnittelevat ja toteuttavat kansainväliset 
toimensa läheisessä yhteistyössä komission 
kanssa Horisontti Eurooppa -
lähestymistavan ja muiden asiaankuuluvien 
EU:n strategioiden mukaisesti sekä EIT:n 
hallintoneuvoston valvonnassa. EIT ohjaa 
ja seuraa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen maailmanlaajuista 
sidosryhmäyhteistyötä ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välistä 
kansainvälistä yhteistoimintaa. 
Kansainvälisessä yhteistyössään ja 
maailmanlaajuisessa 
sidosryhmäyhteistyössään EIT keskittyy 
komissiota kuullen toimiin, joilla 
tartutaan tehokkaasti globaaleihin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä se 
pyrkii edistämään näihin aiheisiin liittyviä 
kansainvälisiä aloitteita, kuten Mission 
Innovation -aloitetta, ja kestävän 
kehityksen tavoitteita, varmistamaan 
mahdollisuudet hyödyntää lahjakkuutta ja 
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tehostamaan innovatiivisten ratkaisujen 
tarjontaa ja kysyntää.

Or. en

Tarkistus 310
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisessä yhteistyössään EIT 
keskittyy komissiota kuullen toimiin, joilla 
tartutaan tehokkaasti globaaleihin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä se 
pyrkii edistämään näihin aiheisiin liittyviä 
kansainvälisiä aloitteita ja kestävän 
kehityksen tavoitteita, varmistamaan 
mahdollisuudet hyödyntää lahjakkuutta ja 
tehostamaan innovatiivisten ratkaisujen 
tarjontaa ja kysyntää. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt suunnittelevat ja 
toteuttavat kansainväliset toimensa 
läheisessä yhteistyössä komission kanssa 
Horisontti Eurooppa -lähestymistavan ja 
muiden asiaankuuluvien EU:n 
strategioiden mukaisesti sekä EIT:n 
hallintoneuvoston valvonnassa.

Kansainvälisessä yhteistyössään ja 
maailmanlaajuisessa 
sidosryhmäyhteistyössään EIT keskittyy 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä ja 
komissiota kuullen innovaatiomallinsa 
viemiseen muiden menestyksekkäiden 
innovaatiotoimien keskuuteen ja toimiin, 
joilla tartutaan tehokkaasti globaaleihin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä se 
pyrkii edistämään näihin aiheisiin liittyviä 
kansainvälisiä aloitteita ja kestävän 
kehityksen tavoitteita, varmistamaan 
mahdollisuudet hyödyntää lahjakkuutta ja 
tehostamaan innovatiivisten ratkaisujen 
tarjontaa ja kysyntää. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt suunnittelevat ja 
toteuttavat kansainväliset toimensa ja 
raportoivat niistä läheisessä yhteistyössä 
komission kanssa Horisontti Eurooppa -
lähestymistavan ja muiden asiaankuuluvien 
EU:n strategioiden mukaisesti sekä EIT:n 
hallintoneuvoston valvonnassa.

Or. en

Perustelu

EIT:n olisi vastattava tehtävän hoitamisesta osaamis- ja innovaatioyhteisöjä kuullen, ei 
toisinpäin.
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Tarkistus 311
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.3 alakohta – 3 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisessä yhteistyössään EIT 
keskittyy komissiota kuullen toimiin, joilla 
tartutaan tehokkaasti globaaleihin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä se 
pyrkii edistämään näihin aiheisiin liittyviä 
kansainvälisiä aloitteita ja kestävän 
kehityksen tavoitteita, varmistamaan 
mahdollisuudet hyödyntää lahjakkuutta ja 
tehostamaan innovatiivisten ratkaisujen 
tarjontaa ja kysyntää. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt suunnittelevat ja 
toteuttavat kansainväliset toimensa 
läheisessä yhteistyössä komission kanssa 
Horisontti Eurooppa -lähestymistavan ja 
muiden asiaankuuluvien EU:n 
strategioiden mukaisesti sekä EIT:n 
hallintoneuvoston valvonnassa.

Kansainvälisessä yhteistyössään EIT 
keskittyy komissiota kuullen toimiin, joilla 
tartutaan tehokkaasti globaaleihin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tässä se 
pyrkii edistämään näihin aiheisiin liittyviä 
kansainvälisiä aloitteita ja kestävän 
kehityksen tavoitteita, torjumaan 
ilmastonmuutosta, varmistamaan 
mahdollisuudet hyödyntää lahjakkuutta ja 
tehostamaan innovatiivisten ratkaisujen 
tarjontaa ja kysyntää. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt suunnittelevat ja 
toteuttavat kansainväliset toimensa 
läheisessä yhteistyössä komission kanssa 
Horisontti Eurooppa -lähestymistavan ja 
muiden asiaankuuluvien EU:n 
strategioiden mukaisesti sekä EIT:n 
hallintoneuvoston valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 312
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä jaksossa esitetään toimenpiteitä, 
joilla pyritään mukauttamaan ja 
parantamaan EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen nykyistä toimintaa. 
EIT:n hallintoneuvosto seuraa näiden 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa 

Tässä jaksossa esitetään toimenpiteitä, 
joilla pyritään mukauttamaan ja 
parantamaan EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen nykyistä toimintaa. 
EIT:n hallintoneuvosto seuraa näiden 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa 
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tehokkaalla ja strategisella tavalla EIT:n 
tasolla ja tarjoaa tarvittavat kannustimet ja 
huolehtii tarvittavasta valvonnasta – myös 
rahoituksen myöntämisprosessin avulla – 
varmistaakseen, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat ne täytäntöön.

tehokkaalla ja strategisella tavalla EIT:n 
tasolla ja tarjoaa tarvittavat kannustimet ja 
huolehtii tarvittavasta valvonnasta – myös 
tulosperusteisen rahoituksen 
myöntämisprosessin avulla – 
varmistaakseen, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt panevat ne täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 313
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskyvyn ja vaikutusten 
maksimoimiseksi EIT seuraa niiden 
toimintaa ja antaa niille operatiivista 
ohjausta kysymyksissä, jota liittyvät hyvän 
hallinnoinnin periaatteiden ja 
eurooppalaisille kumppanuuksille 
Horisontti Eurooppa -asetuksessa 
esitettyjen periaatteiden ja kriteerien 
noudattamiseen sekä koordinointiin 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
painopisteiden kanssa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskyvyn ja vaikutusten 
maksimoimiseksi EIT seuraa niiden 
toimintaa ja antaa niille operatiivista 
ohjausta kysymyksissä, jota liittyvät hyvän 
hallinnoinnin periaatteiden ja 
eurooppalaisille kumppanuuksille 
Horisontti Eurooppa -asetuksessa 
esitettyjen periaatteiden ja kriteerien 
noudattamiseen sekä koordinointiin 
Horisontti Eurooppa -ohjelmasta 
seuraavien vaatimusten ja sen 
painopisteiden kanssa, perustuen EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen väliseen 
pitkän aikavälin yhteistyöstrategiaan. 
Asianmukaisia toimenpiteitä voidaan 
toteuttaa, jos osaamis- ja 
innovaatioyhteisön suorituskyky on 
heikko tai se ei saavuta odotettuja tuloksia 
ja vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Ohjeistusta olisi annettava pitkällä aikavälillä, jotta ei herätetä epävarmuutta kumppaneissa, 
koska se on ekosysteemin kannalta suurimpia uhkatekijöitä.
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Tarkistus 314
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskyvyn ja vaikutusten 
maksimoimiseksi EIT seuraa niiden 
toimintaa ja antaa niille operatiivista 
ohjausta kysymyksissä, jota liittyvät hyvän 
hallinnoinnin periaatteiden ja 
eurooppalaisille kumppanuuksille 
Horisontti Eurooppa -asetuksessa 
esitettyjen periaatteiden ja kriteerien 
noudattamiseen sekä koordinointiin 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
painopisteiden kanssa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskyvyn ja vaikutusten 
maksimoimiseksi EIT seuraa niiden 
toimintaa ja antaa niille operatiivista 
ohjausta, jotta varmistetaan hyvän 
hallinnoinnin periaatteiden ja 
eurooppalaisille kumppanuuksille 
Horisontti Eurooppa -asetuksessa 
esitettyjen periaatteiden ja kriteerien 
noudattaminen sekä koordinointi 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
painopisteiden kanssa. On parannettava 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
välisen pitkän aikavälin 
yhteistyöstrategian määrittelyä.

Or. en

Tarkistus 315
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskyvyn ja vaikutusten 
maksimoimiseksi EIT seuraa niiden 
toimintaa ja antaa niille operatiivista 
ohjausta kysymyksissä, jota liittyvät hyvän 
hallinnoinnin periaatteiden ja 
eurooppalaisille kumppanuuksille 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskyvyn ja vaikutusten 
maksimoimiseksi EIT seuraa jatkuvasti 
niiden toimintaa ja antaa niille operatiivista 
ohjausta kysymyksissä, jota liittyvät hyvän 
hallinnoinnin ja asianmukaisen 
hallintotavan periaatteiden ja 
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Horisontti Eurooppa -asetuksessa 
esitettyjen periaatteiden ja kriteerien 
noudattamiseen sekä koordinointiin 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
painopisteiden kanssa.

eurooppalaisille kumppanuuksille 
Horisontti Eurooppa -asetuksessa 
esitettyjen periaatteiden ja kriteerien 
noudattamiseen sekä koordinointiin 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
painopisteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 316
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
suorituskyvyn ja vaikutusten 
maksimoimiseksi EIT seuraa niiden 
toimintaa ja antaa niille operatiivista 
ohjausta kysymyksissä, jota liittyvät hyvän 
hallinnoinnin periaatteiden ja 
eurooppalaisille kumppanuuksille 
Horisontti Eurooppa -asetuksessa 
esitettyjen periaatteiden ja kriteerien 
noudattamiseen sekä koordinointiin 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
painopisteiden kanssa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 317
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen jatkuva avoimuus 
ja täytäntöönpanon läpinäkyvyys, 
kehitetään muun muassa sisällyttämällä 

EIT huolehtii siitä, että toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen jatkuva avoimuus ja 
täytäntöönpanon läpinäkyvyys, kehitetään 
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mukaan yhteisiä sääntöjä uusille jäsenille, 
jotka tuovat lisäarvoa kumppanuuksille. Ne 
huolehtivat toiminnastaan täysin 
läpinäkyvällä tavalla. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt pysyvät dynaamisina 
kumppanuuksina, joihin uudet kumppanit, 
joista yhä suurempi osa on pk-yrityksiä, 
voivat osallistua huippuosaamisen ja 
strategisen sopivuuden perusteella. 
Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan avoimemmaksi 
ja osallistavammaksi, jotta voidaan 
rajoittaa rahoituksen keskittymistä ja 
varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet hyötyvät 
laajasta kumppaniverkostosta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt myös lisäävät 
ehdotuspyyntöjen osuutta, erityisesti 
kolmansille osapuolille avoimissa 
innovaatiohankkeissa. Kaikki nämä 
toimenpiteet lisäävät osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvien määrää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulisi ilmoittaa uusien 
kumppanien osallistumisesta osana 
säännöllistä raportointiaan.

muun muassa hyväksymällä ja 
soveltamalla avoimia ja selkeitä kriteerejä 
uusien kumppanien mukaan ottamisessa, 
seuraamalla jatkuvasti toimenpiteiden 
tehokkuutta ja muita yhteisiä sääntöjä 
uusille jäsenille, jotka tuovat lisäarvoa 
kumppanuuksille. Ne huolehtivat 
toiminnastaan täysin läpinäkyvällä tavalla, 
muun muassa käyttämällä 
järjestelmällisesti avoimia 
ehdotuspyyntöjä kumppanien ja 
hankkeiden valitsemiseksi ja uusien 
yhteistoimintakeskittymien 
perustamiseksi. Kun valitaan hankkeita ja 
kumppaneita ja kun on ehdottoman 
tärkeää erottaa yhtä laadukkaat 
ehdotukset toisistaan, huippuosaamista 
koskevaan kriteeriin perustuvan 
arvioinnin jälkeen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt asettavat etusijalle 
ehdotukset, joissa

– on mukana enemmän Euroopan 
innovaatioiden tulostaulun ja alueellisen 
innovaatioiden tulostaulun perusteella 
tutkimus- ja innovaatiokyvyltään 
heikompia maita ja alueita sekä 
Horisontti Eurooppa -ohjelmassa 
määritettyjä laajenevasti osallistuvia 
maita
– mukana on enemmän alueita ja maita, 
jotka eivät vielä osallistu osaamis- ja 
innovaatioyhteisöön
– mukana on alueita ja maita, jotka 
sitoutuvat osallistumaan ERI-rahastojen 
rahoitukseen
– mukana on enemmän pk-yrityksiä
– varmistetaan tasapainoisempi 
sukupuolijakauma.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pysyvät 
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dynaamisina kumppanuuksina, joihin uudet 
kumppanit, joista yhä suurempi osa on pk-
yrityksiä, voivat osallistua 
huippuosaamisen ja strategisen sopivuuden 
perusteella. Monivuotisen 
liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan 
avoimemmaksi, läpinäkyvämmäksi ja 
osallistavammaksi, jotta voidaan rajoittaa 
rahoituksen keskittymistä ja varmistaa, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet 
hyötyvät laajasta kumppaniverkostosta. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt julkistavat 
viiveettä ja täsmällisesti Horisontti 
Eurooppa -ohjelman tietokantaa käyttäen 
tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot siitä, 
mille hankkeille myönnetään rahoitusta 
ja minkä rahoituksen myöntämisprosessin 
kehyksessä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulisi ilmoittaa uusien 
kumppanien ja rahoituksen saajien 
osallistumisesta osana säännöllistä 
raportointiaan.

Or. en

Tarkistus 318
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen jatkuva avoimuus 
ja täytäntöönpanon läpinäkyvyys, 
kehitetään muun muassa sisällyttämällä 
mukaan yhteisiä sääntöjä uusille jäsenille, 
jotka tuovat lisäarvoa kumppanuuksille. Ne 
huolehtivat toiminnastaan täysin 
läpinäkyvällä tavalla. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt pysyvät dynaamisina 
kumppanuuksina, joihin uudet kumppanit, 
joista yhä suurempi osa on pk-yrityksiä, 

EIT huolehtii siitä, että toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen jatkuva avoimuus ja 
täytäntöönpanon läpinäkyvyys, kehitetään 
muun muassa hyväksymällä ja 
soveltamalla johdonmukaisia, avoimia ja 
selkeitä kriteerejä uusien kumppanien 
mukaan ottamisessa, seuraamalla 
jatkuvasti toimenpiteiden tehokkuutta ja 
muita yhteisiä sääntöjä uusille jäsenille, 
jotka tuovat lisäarvoa kumppanuuksille. Ne 



AM\1204114FI.docx 143/188 PE650.625v01-00

FI

voivat osallistua huippuosaamisen ja 
strategisen sopivuuden perusteella. 
Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan avoimemmaksi 
ja osallistavammaksi, jotta voidaan 
rajoittaa rahoituksen keskittymistä ja 
varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet hyötyvät 
laajasta kumppaniverkostosta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt myös lisäävät 
ehdotuspyyntöjen osuutta, erityisesti 
kolmansille osapuolille avoimissa 
innovaatiohankkeissa. Kaikki nämä 
toimenpiteet lisäävät osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvien määrää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulisi ilmoittaa uusien 
kumppanien osallistumisesta osana 
säännöllistä raportointiaan.

huolehtivat toiminnastaan täysin 
läpinäkyvällä tavalla, muun muassa 
käyttämällä järjestelmällisesti avoimia 
ehdotuspyyntöjä kumppanien ja 
hankkeiden valitsemiseksi ja uusien 
yhteistoimintakeskittymien 
perustamiseksi. Valittaessa kumppaneita, 
hankkeita tai uusia 
yhteistoimintakeskittymiä käytetään 
perusteena huippuosaamista. Jos laadun 
arvioinnissa ei ilmene eroavuuksia, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt asettavat 
etusijalle ehdotukset, joissa

– on enemmän alueita ja maita, jotka ovat 
innovaatiokyvyltään vaatimattomia tai 
kohtalaisia Euroopan innovointien 
tulostaulun ja alueellisen innovointien 
tulostaulun mukaan
– mukana on alueita ja maita, jotka 
sitoutuvat osallistumaan ERI-rahastojen 
rahoitukseen
– mukana on enemmän pk-yrityksiä
– varmistetaan tasapainoisempi 
sukupuolijakauma.
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pysyvät 
dynaamisina kumppanuuksina, joihin uudet 
kumppanit, joista yhä suurempi osa on pk-
yrityksiä, voivat osallistua 
huippuosaamisen ja strategisen sopivuuden 
perusteella. Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan 
avoimemmaksi, läpinäkyvämmäksi ja 
osallistavammaksi, jotta voidaan rajoittaa 
rahoituksen keskittymistä ja varmistaa, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet 
hyötyvät laajasta kumppaniverkostosta. 
EIT:n hallintoneuvosto osoittaa riittävästi 
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varoja, vähintään kolme prosenttia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoittamiseksi tarkoitetuista 
määrärahoista, uusien 
yhteistoimintakeskittymien perustamiseen, 
koska ne ovat tärkeitä rajapintoja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja 
osaamiskolmion paikallisten toimijoiden 
välillä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tulisi ilmoittaa uusien kumppanien ja 
rahoituksen saajien osallistumisesta osana 
säännöllistä raportointiaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa käyttöön Euroopan innovaatioiden tulostaulu ja alueellinen innovaatioiden 
tulostaulu, koska ne ovat virallisia EU:n välineitä, joilla määritetään tutkimuksen ja 
innovaatioiden alalla alisuoriutuvat alueet ja maat. Yhteistoimintakeskittymät ovat myös 
erittäin tärkeitä, koska ne toimivat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen innovointikeskittyminä. 
Olisi tärkeää avata lisää yhteistoimintakeskittymiä erityisesti alisuoriutuvilla alueilla, koska 
yhteistoimintakeskittymien avulla voitaisiin edistää kehitystä näillä alueilla.

Tarkistus 319
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jatkuva 
avoimuus ja täytäntöönpanon 
läpinäkyvyys, kehitetään muun muassa 
sisällyttämällä mukaan yhteisiä sääntöjä 
uusille jäsenille, jotka tuovat lisäarvoa 
kumppanuuksille. Ne huolehtivat 
toiminnastaan täysin läpinäkyvällä tavalla. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pysyvät 
dynaamisina kumppanuuksina, joihin uudet 
kumppanit, joista yhä suurempi osa on pk-
yrityksiä, voivat osallistua 
huippuosaamisen ja strategisen 

EIT varmistaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen jatkuvan 
avoimuuden uusille jäsenille samoin kuin 
täytäntöönpanon läpinäkyvyyden 
lisäämisen. Edellytyksenä on, että 
sovelletaan selkeitä, läpinäkyviä ja 
johdonmukaisia osallistumis- ja 
irtautumiskriteerejä uusiin jäseniin, jotka 
tuovat lisäarvoa kumppanuuksille, ja 
seurataan jatkuvasti toimien tehokkuutta. 
Ne huolehtivat toiminnastaan täysin 
läpinäkyvällä tavalla muun muassa 
käyttämällä järjestelmällisesti avoimia 
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sopivuuden perusteella. 
Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan avoimemmaksi 
ja osallistavammaksi, jotta voidaan 
rajoittaa rahoituksen keskittymistä ja 
varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet hyötyvät 
laajasta kumppaniverkostosta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt myös lisäävät 
ehdotuspyyntöjen osuutta, erityisesti 
kolmansille osapuolille avoimissa 
innovaatiohankkeissa. Kaikki nämä 
toimenpiteet lisäävät osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvien määrää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulisi ilmoittaa 
uusien kumppanien osallistumisesta osana 
säännöllistä raportointiaan.

ehdotuspyyntöjä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt pysyvät avoimina ja 
dynaamisina kumppanuuksina, joihin 
kaikkien jäsenvaltioiden uudet kumppanit, 
joista yhä suurempi osa on pk-yrityksiä ja 
startup-yrityksiä, voivat osallistua 
huippuosaamisen, lisäarvon ja sen 
perusteella, miten ne voivat edistää 
innovaatioekosysteemejä alueilla, 
jäsenvaltioissa ja EU:ssa. 
Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen), uusien 
yhteistoimintakeskittymien valintaa ja 
asiaan liittyviä rahoituspäätöksiä 
muutetaan avoimemmiksi ja 
osallistavammiksi, jotta voidaan rajoittaa 
rahoituksen keskittymistä ja varmistaa, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet 
hyötyvät laajasta kumppaniverkostosta ja 
maantieteellisestä kattavuudesta. Tiedot 
siitä, mille hankkeille myönnetään 
rahoitusta ja miten se kohdennetaan, 
asetetaan viiveettä saataville helposti 
käytettävissä ja saavutettavissa olevalla 
tavalla. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
myös lisäävät avointen ehdotuspyyntöjen 
osuutta, erityisesti kolmansille osapuolille 
avoimissa innovaatiohankkeissa. Kaikki 
nämä toimenpiteet lisäävät osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvien määrää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt ilmoittavat uusien 
kumppanien ja rahoituksen saajien 
osallistumisesta osana säännöllistä 
raportointiaan.

Or. en

Tarkistus 320
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen jatkuva 
avoimuus ja täytäntöönpanon 
läpinäkyvyys, kehitetään muun muassa 
sisällyttämällä mukaan yhteisiä sääntöjä 
uusille jäsenille, jotka tuovat lisäarvoa 
kumppanuuksille. Ne huolehtivat 
toiminnastaan täysin läpinäkyvällä tavalla. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöt pysyvät 
dynaamisina kumppanuuksina, joihin uudet 
kumppanit, joista yhä suurempi osa on pk-
yrityksiä, voivat osallistua 
huippuosaamisen ja strategisen sopivuuden 
perusteella. Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan avoimemmaksi 
ja osallistavammaksi, jotta voidaan 
rajoittaa rahoituksen keskittymistä ja 
varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet hyötyvät 
laajasta kumppaniverkostosta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt myös lisäävät 
ehdotuspyyntöjen osuutta, erityisesti 
kolmansille osapuolille avoimissa 
innovaatiohankkeissa. Kaikki nämä 
toimenpiteet lisäävät osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvien määrää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulisi ilmoittaa uusien 
kumppanien osallistumisesta osana 
säännöllistä raportointiaan.

EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen jatkuvaa avoimuutta 
parannetaan muun muassa varmistamalla, 
että ne soveltavat johdonmukaisia, 
selkeitä ja läpinäkyviä liittymisperusteita 
uusille jäsenille, jotka tuovat lisäarvoa 
kumppanuuksille, ja muilla säännöksillä, 
jotka koskevat muun muassa niiden 
liiketoimintasuunnitelmien valmistelua 
koskevia avoimia menettelyjä, sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toiminnan järjestelmällisellä seurannalla. 
Ne huolehtivat toiminnastaan täysin 
läpinäkyvällä tavalla. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt pysyvät dynaamisina 
kumppanuuksina, joihin uudet kumppanit, 
joista yhä suurempi osa on pk-yrityksiä, 
voivat osallistua huippuosaamisen ja 
strategisen sopivuuden perusteella. 
Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan avoimemmaksi 
ja osallistavammaksi, jotta voidaan 
rajoittaa rahoituksen keskittymistä ja 
varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet hyötyvät 
laajasta kumppaniverkostosta. 
Rahoituksen avoimuutta olisi myös 
lisättävä asettamalla saataville tiedot siitä, 
mille hankkeille myönnetään rahoitusta 
ja miten se kohdennetaan. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt myös lisäävät 
ehdotuspyyntöjen osuutta, erityisesti 
kolmansille osapuolille avoimissa 
innovaatiohankkeissa. Kaikki nämä 
toimenpiteet lisäävät osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvien määrää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulisi ilmoittaa uusien 
kumppanien osallistumisesta osana 
säännöllistä raportointiaan.

Or. en
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Tarkistus 321
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen jatkuva avoimuus 
ja täytäntöönpanon läpinäkyvyys, 
kehitetään muun muassa sisällyttämällä 
mukaan yhteisiä sääntöjä uusille jäsenille, 
jotka tuovat lisäarvoa kumppanuuksille. Ne 
huolehtivat toiminnastaan täysin 
läpinäkyvällä tavalla. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt pysyvät dynaamisina 
kumppanuuksina, joihin uudet kumppanit, 
joista yhä suurempi osa on pk-yrityksiä, 
voivat osallistua huippuosaamisen ja 
strategisen sopivuuden perusteella. 
Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan avoimemmaksi 
ja osallistavammaksi, jotta voidaan 
rajoittaa rahoituksen keskittymistä ja 
varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet hyötyvät 
laajasta kumppaniverkostosta. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt myös lisäävät 
ehdotuspyyntöjen osuutta, erityisesti 
kolmansille osapuolille avoimissa 
innovaatiohankkeissa. Kaikki nämä 
toimenpiteet lisäävät osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvien määrää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulisi ilmoittaa uusien 
kumppanien osallistumisesta osana 
säännöllistä raportointiaan.

Toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen jatkuva avoimuus 
ja täytäntöönpanon läpinäkyvyys, 
kehitetään muun muassa sisällyttämällä 
mukaan yhteisiä sääntöjä uusille jäsenille, 
jotka tuovat lisäarvoa kumppanuuksille. Ne 
huolehtivat toiminnastaan täysin 
läpinäkyvällä tavalla. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt pysyvät dynaamisina 
kumppanuuksina, joihin uudet kumppanit, 
joista yhä suurempi osa on pk-yrityksiä, 
voivat osallistua huippuosaamisen ja 
strategisen sopivuuden perusteella. 
Liiketoimintasuunnitelman 
laatimismenettelyä (ml. painopisteiden 
määrittely, toimintojen valinta ja varojen 
kohdentaminen) muutetaan avoimemmaksi 
ja osallistavammaksi, jotta voidaan 
rajoittaa rahoituksen keskittymistä ja 
varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet hyötyvät 
laajasta kumppaniverkostosta. 
Rahoituksen avoimuutta on myös 
lisättävä asettamalla saataville tiedot siitä, 
mille hankkeille myönnetään rahoitusta 
ja miten se kohdennetaan. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt myös lisäävät 
ehdotuspyyntöjen osuutta, erityisesti 
kolmansille osapuolille avoimissa 
innovaatiohankkeissa. Kaikki nämä 
toimenpiteet lisäävät osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvien määrää. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulisi ilmoittaa uusien 
kumppanien osallistumisesta osana 
säännöllistä raportointiaan.

Or. en
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Perustelu

Koska EIT:n rahat ovat veronmaksajien rahoja, olisi ilmoitettava julkisesti, mitä hankkeita 
rahoitetaan ja millaisia rahamääriä myönnetään eri toimijoille (esimerkiksi samalla tavalla 
kuin Horisontti 2020 -hankkeiden rahoitus on näkyvissä Cordis-palvelussa).

Tarkistus 322
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
yrittäjyys- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
minimissä. EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
tutkimus-, yrittäjyys- ja innovaatiotoimien 
riittävä ja jatkuva tasapaino. EIT seuraa 
sitä, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimet toteutetaan kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
minimissä. EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista. Hallinnollisen taakan 
vähentämiseksi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelmat ja EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
myöntämät avustukset kattavat enintään 
kolmen vuoden ajanjakson, kun taas 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimista 
raportoidaan edelleen vuosittain.

Or. en
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Tarkistus 323
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
yrittäjyys- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
minimissä. EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
yrittäjyys- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa ja 
säilyttäen nykyiset tarvittavat poikkeukset 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
avustussopimuksen mallista, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
minimissä. EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 324
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
yrittäjyys- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelman portfoliossa 
varmistetaan koulutus-, yrittäjyys- ja 
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innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
minimissä. EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

tutkimus- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa, 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja hallintakustannukset pidetään 
minimissä. EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 325
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
yrittäjyys- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
minimissä. EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
yrittäjyys- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
riittävässä minimissä. EIT varmistaa, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt saavuttavat 
odotetut vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 326
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
yrittäjyys- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
minimissä. EIT varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Koska osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
toimivat innovaatioarvoketjun kaikissa 
osissa, niiden liiketoimintasuunnitelman 
portfoliossa varmistetaan koulutus-, 
yrittäjyys- ja innovaatiotoimien riittävä 
tasapaino. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimet toteutetaan 
kevyessä, tehokkaassa ja 
kustannustehokkaassa rakenteessa, jossa 
hallinto- ja yleiskustannukset pidetään 
enintään kolmessa prosentissa. EIT 
varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt saavuttavat odotetut 
vaikutukset niiden 
liiketoimintasuunnitelmissa määritellyn 
toimivalikoiman avulla, joka tukee 
tehokkaasti niiden tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 327
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisön kunkin 
kumppanin sitoumukset hankkeen 
sopimuskeston aikana varmistetaan 
seuraamalla säännöllisesti kumppanin 
käytännön osallistumista suhteessa 
alkuperäisiin sitoumuksiin. EIT varmistaa, 
että osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on 
käytössä riskinhallintajärjestelmä sellaisia 
tapauksia varten, joissa jotkin kumppanit 

Osaamis- ja innovaatioyhteisön kunkin 
kumppanin sitoumukset hankkeen 
sopimuskeston aikana varmistetaan 
seuraamalla säännöllisesti kumppanin 
käytännön osallistumista suhteessa 
alkuperäisiin sitoumuksiin. EIT varmistaa, 
että osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on 
käytössä riskinhallintajärjestelmä sellaisia 
tapauksia varten, joissa jotkin kumppanit 
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eivät pysty täyttämään alkuperäisiä 
sitoumuksiaan.

eivät pysty täyttämään alkuperäisiä 
sitoumuksiaan. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ensisijaisena 
tavoitteena on kuitenkin monipuolistaa 
tulojaan ja houkutella muita investointeja 
tutkimus- ja innovointitoimiinsa sen 
sijaan, että ne tukeutuisivat 
kumppaneiltaan saataviin 
rahoitusosuuksiin. Pyrkimykset 
rahoituksen kestävyyteen eivät saa johtaa 
kumppaneilta perittävien opinto- tai 
jäsenmaksujen nousuun eivätkä vähentää 
avustusten käyttämistä 
rahoitusmekanismina muiden 
rahoitusvälineiden, kuten lainojen tai 
sekarahoituksen, hyväksi lukuun 
ottamatta markkinoita lähellä olevia 
toimia. Opinto- tai jäsenmaksujen on 
oltava yhteismitallisia, jotta varmistetaan 
pienten yksikköjen, kuten pk-yritysten, 
osallistuminen toimiin.

Or. en

Tarkistus 328
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisön kunkin 
kumppanin sitoumukset hankkeen 
sopimuskeston aikana varmistetaan 
seuraamalla säännöllisesti kumppanin 
käytännön osallistumista suhteessa 
alkuperäisiin sitoumuksiin. EIT varmistaa, 
että osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on 
käytössä riskinhallintajärjestelmä sellaisia 
tapauksia varten, joissa jotkin kumppanit 
eivät pysty täyttämään alkuperäisiä 
sitoumuksiaan.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön kunkin 
kumppanin sitoumukset hankkeen 
sopimuskeston aikana varmistetaan 
seuraamalla säännöllisesti kumppanin 
käytännön osallistumista suhteessa 
alkuperäisiin sitoumuksiin. EIT varmistaa, 
että osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on 
käytössä riskinhallintajärjestelmä sellaisia 
tapauksia varten, joissa jotkin kumppanit 
eivät pysty täyttämään alkuperäisiä 
sitoumuksiaan. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi toimintansa 
taloudelliseen kestävyyteen pyrkiessään 
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tarkasteltava monenlaisia tulo- ja 
investointilähteitä. Taloudellisen 
kestävyyden edistämiseksi toteutetut 
toimet eivät saa johtaa opintomaksujen 
nousuun, vaikuttaa jäsenmaksuihin 
liittyen haitallisesti pienempiin yrityksiin, 
kuten pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin, 
eivätkä vähentää avustusten myöntämistä.

Or. en

Tarkistus 329
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 4 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisön kunkin 
kumppanin sitoumukset hankkeen 
sopimuskeston aikana varmistetaan 
seuraamalla säännöllisesti kumppanin 
käytännön osallistumista suhteessa 
alkuperäisiin sitoumuksiin. EIT varmistaa, 
että osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on 
käytössä riskinhallintajärjestelmä sellaisia 
tapauksia varten, joissa jotkin kumppanit 
eivät pysty täyttämään alkuperäisiä 
sitoumuksiaan.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön kunkin 
kumppanin sitoumukset hankkeen 
sopimuskeston aikana varmistetaan 
seuraamalla säännöllisesti kumppanin 
käytännön osallistumista suhteessa 
alkuperäisiin sitoumuksiin. EIT varmistaa, 
että osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on 
käytössä riskinhallintajärjestelmä sellaisia 
tapauksia varten, joissa jotkin kumppanit 
eivät pysty täyttämään alkuperäisiä 
sitoumuksiaan. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi kuitenkin 
asetettava tulojen monipuolistaminen 
etusijalle, jotta taloudellinen kestävyys 
saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

Or. en
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Tarkistus 330
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kevyen ja yksinkertaistetun rahoitusmallin 
avulla EIT tehostaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikutusta ja panosta 
Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tarjoamansa tuen 
lisäarvoa parantaakseen EIT aikoo 
mukauttaa rahoitusmalliaan. EIT toteuttaa 
parannuksia neljällä keskeisellä lohkolla.

EIT:n olisi varmistettava talousarvion 
tasapainoinen jakaminen vuosien aikana 
ja sujuva siirtymä nykyisestä 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
seuraavaan, erityisesti parhaillaan 
toteutettavien toimien osalta. Kevyen ja 
yksinkertaistetun rahoitusmallin avulla EIT 
tehostaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
vaikutusta ja panosta Horisontti Eurooppa -
ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tarjoamansa tuen lisäarvoa parantaakseen 
EIT mukauttaa rahoitusmalliaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kumppaneiden tai 
muiden yksityisten ja julkisten lähteiden 
sitoumusten lisäämiseksi ajan myötä. EIT 
toteuttaa parannuksia neljällä keskeisellä 
lohkolla.

Or. en

Tarkistus 331
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kevyen ja yksinkertaistetun rahoitusmallin 
avulla EIT tehostaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikutusta ja panosta 
Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tarjoamansa tuen 
lisäarvoa parantaakseen EIT aikoo 

Kevyen ja yksinkertaistetun rahoitusmallin 
avulla EIT tehostaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikutusta ja panosta 
Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tarjoamansa tuen 
lisäarvoa parantaakseen EIT mukauttaa 
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mukauttaa rahoitusmalliaan. EIT toteuttaa 
parannuksia neljällä keskeisellä lohkolla.

rahoitusmalliaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kumppaneiden ja 
muiden yksityisten ja julkisten lähteiden 
sitoumusten lisäämiseksi ajan myötä. EIT 
toteuttaa parannuksia neljällä keskeisellä 
lohkolla.

Or. en

Tarkistus 332
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kevyen ja yksinkertaistetun rahoitusmallin 
avulla EIT tehostaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikutusta ja panosta 
Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tarjoamansa tuen 
lisäarvoa parantaakseen EIT aikoo 
mukauttaa rahoitusmalliaan. EIT toteuttaa 
parannuksia neljällä keskeisellä lohkolla.

Kevyen ja yksinkertaistetun rahoitusmallin 
avulla EIT tehostaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen vaikutusta ja panosta 
EIT:n ja Horisontti Eurooppa -ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa. Tarjoamansa 
tuen lisäarvoa parantaakseen EIT aikoo 
mukauttaa rahoitusmalliaan. EIT toteuttaa 
parannuksia neljällä keskeisellä lohkolla.

Or. en

Tarkistus 333
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensinnäkin EIT ottaa käyttöön 
yhteisrahoitusosuuden nostaakseen 
yksityisten ja julkisten investointien tasoja. 
Rahoitusmallin mukauttaminen helpottaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
siirtymistä kohti taloudellista kestävyyttä. 

Ensinnäkin EIT ottaa käyttöön 
yhteisrahoitusosuuden nostaakseen 
yksityisten ja julkisten investointien tasoja. 
Rahoitusmallin mukauttaminen helpottaa 
niiden pyrkimyksiä hyödyntää 
investointeja, jotka ovat muita kuin niiden 
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Se kannustaa niitä vähentämään asteittain 
puitekumppanuussopimusaikana EIT:n 
rahoituksen osuutta 
liiketoimintasuunnitelmassaan ja lisäämään 
muista lähteistä tulevien 
yhteisinvestointien tasoa. Kiinteitä laskevia 
yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan 
jäljempänä esitetyllä tavalla koko osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen elinkaaren eri 
vaiheissa (käynnistysvaihe, kasvuvaihe, 
kypsyysvaihe ja EIT:n tuesta 
irtautuminen).

kumppaneilta saatuja tuloja, millä 
autetaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
hyödyntämään kasvavia julkisia ja 
yksityisiä lisätuloja ja -investointeja, jotta 
saavutetaan taloudellinen kestävyys. Se 
kannustaa niitä vähentämään asteittain 
puitekumppanuussopimusaikana EIT:n 
rahoituksen osuutta 
liiketoimintasuunnitelmassaan ja lisäämään 
muista lähteistä tulevien 
yhteisinvestointien tasoa. EIT:n rahoitus 
sidotaan suoraan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tavoitteiden 
saavuttamisen edistymiseen ja 
ennakoituihin vaikutuksiin, ja se voidaan 
lopettaa, jos tulokset ovat jatkuvasti 
puutteellisia, EIT-asetuksen 11 artiklan 
mukaisesti. Kiinteitä laskevia 
yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan 
jäljempänä esitetyllä tavalla koko osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen elinkaaren eri 
vaiheissa (käynnistysvaihe, kasvuvaihe, 
kypsyysvaihe ja EIT:n tuesta 
irtautuminen).

Or. en

Perustelu

Laskevat yhteisrahoitusosuudet olisi sisällytettävä pääsäädökseen (EIT-asetus).

Tarkistus 334
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Robert Roos

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensinnäkin EIT ottaa käyttöön 
yhteisrahoitusosuuden nostaakseen 
yksityisten ja julkisten investointien tasoja. 
Rahoitusmallin mukauttaminen helpottaa 

Ensinnäkin EIT soveltaa asianmukaisia 
yhteisrahoitusosuuksia ja ottaa käyttöön 
yhteisrahoitusosuuden nostaakseen 
yksityisten ja julkisten investointien, jotka 
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osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
siirtymistä kohti taloudellista kestävyyttä. 
Se kannustaa niitä vähentämään 
asteittain 
puitekumppanuussopimusaikana EIT:n 
rahoituksen osuutta 
liiketoimintasuunnitelmassaan ja 
lisäämään muista lähteistä tulevien 
yhteisinvestointien tasoa. Kiinteitä 
laskevia yhteisrahoitusosuuksia 
sovelletaan jäljempänä esitetyllä tavalla 
koko osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
elinkaaren eri vaiheissa (käynnistysvaihe, 
kasvuvaihe, kypsyysvaihe ja EIT:n tuesta 
irtautuminen).

ovat muita kuin niiden kumppaneilta 
saatuja tuloja, tasoja ja helpottaakseen 
näin osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
siirtymistä kohti taloudellista kestävyyttä. 
EIT mukauttaa rahoituksen osuutta 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja 
lisää muista lähteistä tulevien 
yhteisinvestointien tasoa. EIT:n rahoitus 
on tulosperusteista, sillä kannustetaan 
vaikutuksia ja palkitaan menestyksestä, se 
sidotaan suoraan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tavoitteiden 
saavuttamisessa saavutettuun edistykseen, 
ja se voidaan lopettaa, jos tulokset ovat 
jatkuvasti puutteellisia.

Or. en

Tarkistus 335
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensinnäkin EIT ottaa käyttöön 
yhteisrahoitusosuuden nostaakseen 
yksityisten ja julkisten investointien tasoja. 
Rahoitusmallin mukauttaminen helpottaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
siirtymistä kohti taloudellista kestävyyttä. 
Se kannustaa niitä vähentämään asteittain 
puitekumppanuussopimusaikana EIT:n 
rahoituksen osuutta 
liiketoimintasuunnitelmassaan ja lisäämään 
muista lähteistä tulevien 
yhteisinvestointien tasoa. Kiinteitä laskevia 
yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan 
jäljempänä esitetyllä tavalla koko osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen elinkaaren eri 
vaiheissa (käynnistysvaihe, kasvuvaihe, 
kypsyysvaihe ja EIT:n tuesta 
irtautuminen).

Ensinnäkin EIT vähentää vaiheittain 
yhteisrahoitusosuutta kannustaakseen 
yksityisten ja julkisten investointien 
tasojen nostamista. Rahoitusmallin 
mukauttaminen helpottaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen siirtymistä kohti 
taloudellista kestävyyttä. Se kannustaa niitä 
vähentämään asteittain 
puitekumppanuussopimusaikana EIT:n 
rahoituksen osuutta 
liiketoimintasuunnitelmassaan ja lisäämään 
muista lähteistä tulevien 
yhteisinvestointien tasoa. Kiinteitä laskevia 
yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan 
jäljempänä esitetyllä tavalla koko osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen elinkaaren eri 
vaiheissa (käynnistysvaihe, kasvuvaihe, 
kypsyysvaihe ja EIT:n tuesta 
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irtautuminen).

Or. en

Tarkistus 336
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiseksi tällä hetkellä käytössä oleva 
avustusten myöntämisprosessi suunnataan 
voimakkaammin kilpailussa menestymisen 
ja tulosten mukaan sekä monivuotisten 
avustusten käyttöön. EIT:n 
hallintoneuvosto tarjoaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille voimakkaampia 
kannusteita erityisesti niiden yksilöllisen 
suorituskyvyn perusteella, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisimman suuri vaikutus. 
Siksi EIT aikoo tarkistaa kilpailuttamiseen 
perustuvia rahoitussääntöjään 
parantaakseen vaikutustaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelman puitteissa.

Toiseksi EIT varmistaa, että avustusten 
myöntämisprosessi perustuu kilpailussa 
menestymiseen, ja monivuotisten 
avustusten käyttöä lisätään. EIT:n 
hallintoneuvosto tarjoaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille voimakkaampia 
kannusteita erityisesti niiden yksilöllisen 
suorituskyvyn perusteella, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisimman suuri vaikutus. 
Siksi EIT aikoo tarkistaa kilpailuttamiseen 
perustuvia rahoitussääntöjään 
parantaakseen vaikutustaan Horisontti 
Eurooppa -ohjelman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 337
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toiseksi tällä hetkellä käytössä oleva 
avustusten myöntämisprosessi suunnataan 
voimakkaammin kilpailussa menestymisen 
ja tulosten mukaan sekä monivuotisten 
avustusten käyttöön. EIT:n 

Toiseksi tällä hetkellä käytössä oleva 
avustusten myöntämisprosessi suunnataan 
voimakkaammin kilpailussa menestymisen 
ja tulosten ja vaikutuksen mukaan sekä 
monivuotisten avustusten käyttöön. EIT:n 
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hallintoneuvosto tarjoaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille voimakkaampia 
kannusteita erityisesti niiden yksilöllisen 
suorituskyvyn perusteella, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisimman suuri vaikutus. 
Siksi EIT aikoo tarkistaa 
kilpailuttamiseen perustuvia 
rahoitussääntöjään parantaakseen 
vaikutustaan Horisontti Eurooppa -
ohjelman puitteissa.

rahoitus sidotaan saavutettuun 
edistykseen EIT-asetuksen 11 artiklan 
mukaisesti. EIT:n hallintoneuvosto tarjoaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille 
voimakkaampia kannusteita erityisesti 
niiden yksilöllisen suorituskyvyn 
perusteella, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman suuri vaikutus.

Or. en

Tarkistus 338
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmanneksi EIT aikoo soveltaa tiukkoja 
sääntöjä arviointijärjestelmän lujittamiseksi 
ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
seitsemän ensimmäisen toimintavuoden 
päättymistä. Tämä väliarviointi, joka 
toteutetaan ulkoisten asiantuntijoiden 
avulla, tulisi tehdä parhaita kansainvälisiä 
käytäntöjä noudattaen eurooppalaisten 
kumppanuuksien seurantaa ja arviointia 
koskevien Euroopan Horisontti -kriteerien 
mukaisesti ja ennen ensimmäisen 
seitsemän vuoden jakson päättymistä. 
Arvioinnin pohjalta hallintoneuvosto tekee 
päätöksen, jonka mukaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle myönnettävää 
rahoitusosuutta joko jatketaan tai se 
lopetetaan. Jälkimmäisessä tapauksessa 
puitekumppanuussopimusta ei jatketa 
kyseisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa ja resurssit kohdennetaan uudelleen 
paremmin suoriutuviin toimintoihin.

Kolmanneksi EIT aikoo soveltaa tiukkoja 
sääntöjä arviointijärjestelmän lujittamiseksi 
ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
seitsemän ensimmäisen toimintavuoden 
päättymistä. Ulkoiset asiantuntijat 
toteuttavat väliarvioinnin parhaita 
kansainvälisiä käytäntöjä noudattaen 
eurooppalaisten kumppanuuksien seurantaa 
ja arviointia koskevien Euroopan 
Horisontti -kriteerien ja EIT-asetuksen 
11 artiklassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti. Arviointi tehdään ennen 
ensimmäisen seitsemän vuoden jakson 
päättymistä. Arvioinnin pohjalta 
hallintoneuvosto tekee EIT-asetuksen 
11 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
päätöksen, jonka mukaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle myönnettävää 
rahoitusosuutta joko jatketaan, 
vähennetään, muutetaan tai se perutaan. 
Jälkimmäisessä tapauksessa 
puitekumppanuussopimusta ei jatketa 
kyseisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa ja resurssit kohdennetaan uudelleen 
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paremmin suoriutuviin toimintoihin.

Or. en

Tarkistus 339
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmanneksi EIT aikoo soveltaa tiukkoja 
sääntöjä arviointijärjestelmän lujittamiseksi 
ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
seitsemän ensimmäisen toimintavuoden 
päättymistä. Tämä väliarviointi, joka 
toteutetaan ulkoisten asiantuntijoiden 
avulla, tulisi tehdä parhaita kansainvälisiä 
käytäntöjä noudattaen eurooppalaisten 
kumppanuuksien seurantaa ja arviointia 
koskevien Euroopan Horisontti -kriteerien 
mukaisesti ja ennen ensimmäisen 
seitsemän vuoden jakson päättymistä. 
Arvioinnin pohjalta hallintoneuvosto tekee 
päätöksen, jonka mukaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle myönnettävää 
rahoitusosuutta joko jatketaan tai se 
lopetetaan. Jälkimmäisessä tapauksessa 
puitekumppanuussopimusta ei jatketa 
kyseisen osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa ja resurssit kohdennetaan uudelleen 
paremmin suoriutuviin toimintoihin.

Kolmanneksi EIT aikoo soveltaa tiukkoja 
sääntöjä arviointijärjestelmän lujittamiseksi 
ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
seitsemän ensimmäisen toimintavuoden 
päättymistä. Tämä väliarviointi, joka 
toteutetaan ulkoisten ja riippumattomien 
asiantuntijoiden avulla, tulisi tehdä parhaita 
kansainvälisiä käytäntöjä noudattaen 
eurooppalaisten kumppanuuksien seurantaa 
ja arviointia koskevien Euroopan 
Horisontti -kriteerien mukaisesti ja ennen 
ensimmäisen seitsemän vuoden jakson 
päättymistä. Arvioinnin pohjalta 
hallintoneuvosto tekee päätöksen, jonka 
mukaan osaamis- ja innovaatioyhteisölle 
myönnettävää rahoitusosuutta joko 
jatketaan tai se lopetetaan. Jälkimmäisessä 
tapauksessa puitekumppanuussopimusta ei 
jatketa kyseisen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa ja resurssit 
kohdennetaan uudelleen paremmin 
suoriutuviin toimintoihin.

Or. en

Tarkistus 340
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT jatkaa yksinkertaistamiseen 
tähtäävää työtään keventääkseen osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön kohdistuvaa 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa27, jolloin 
niiden vuotuinen liiketoimintasuunnitelma 
ja monivuotinen strategia voidaan panna 
täytäntöön joustavalla ja tehokkaalla 
tavalla. Tähän sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee tarvittaessa 
monivuotisia avustussopimuksia osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten kesto ei 
saisi olla yli kolmea vuotta.

(5 a) Hallinnollisen taakan keventäminen

EIT lisää yksinkertaistamiseen tähtäävää 
työtään keventääkseen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöön kohdistuvaa 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa, jolloin 
niiden vuotuinen liiketoimintasuunnitelma 
ja monivuotinen strategia voidaan panna 
täytäntöön joustavalla ja tehokkaalla 
tavalla. Tähän sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee tarvittaessa 
monivuotisia avustussopimuksia osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten kesto ei 
saisi olla yli kolmea vuotta. EIT pyrkii 
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lisäämään luottamusta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa ja arvioi 
niiden tuotoksia niiden prosessin sijaan.

_________________
27 Erityisesti on tarkoitus lopettaa 
vuosittainen raportointi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen täydentävistä 
toimista, kuten tilintarkastustuomioistuin 
suositteli erityiskertomuksessaan 
vuonna 2016 (suositus 1, s. 51).

Or. en

Tarkistus 341
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT jatkaa yksinkertaistamiseen 
tähtäävää työtään keventääkseen osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön kohdistuvaa 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa27, 
jolloin niiden vuotuinen 
liiketoimintasuunnitelma ja monivuotinen 
strategia voidaan panna täytäntöön 
joustavalla ja tehokkaalla tavalla. Tähän 
sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee tarvittaessa 
monivuotisia avustussopimuksia osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten kesto ei 
saisi olla yli kolmea vuotta.

Lisäksi EIT lisää edelleen 
yksinkertaistamiseen ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen hallinnollisen 
taakan keventämiseen tähtäävää työtään, 
jolloin niiden monivuotiset 
liiketoimintasuunnitelmat voidaan panna 
täytäntöön joustavalla ja tehokkaalla 
tavalla. Tähän sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee monivuotisia 
avustussopimuksia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja.
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_________________
27 Erityisesti on tarkoitus lopettaa 
vuosittainen raportointi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen täydentävistä 
toimista, kuten tilintarkastustuomioistuin 
suositteli erityiskertomuksessaan 
vuonna 2016 (suositus 1, s. 51).

Or. en

Tarkistus 342
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT jatkaa yksinkertaistamiseen 
tähtäävää työtään keventääkseen osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön kohdistuvaa 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa27, jolloin 
niiden vuotuinen liiketoimintasuunnitelma 
ja monivuotinen strategia voidaan panna 
täytäntöön joustavalla ja tehokkaalla 
tavalla. Tähän sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee tarvittaessa 
monivuotisia avustussopimuksia osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten kesto ei 
saisi olla yli kolmea vuotta.

Lisäksi EIT jatkaa yksinkertaistamiseen 
tähtäävää työtään keventääkseen osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön kohdistuvaa 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa27, jolloin 
niiden vuotuinen liiketoimintasuunnitelma 
ja monivuotinen strategia voidaan panna 
täytäntöön joustavalla ja tehokkaalla 
tavalla. Tähän sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee tarvittaessa 
monivuotisia avustussopimuksia osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten keston 
olisi oltava vähintään kolme vuotta.

_________________ _________________
27 Erityisesti on tarkoitus lopettaa 
vuosittainen raportointi osaamis- ja 

27 Erityisesti on tarkoitus lopettaa 
vuosittainen raportointi osaamis- ja 
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innovaatioyhteisöjen täydentävistä 
toimista, kuten tilintarkastustuomioistuin 
suositteli erityiskertomuksessaan 
vuonna 2016 (suositus 1, s. 51).

innovaatioyhteisöjen täydentävistä 
toimista, kuten tilintarkastustuomioistuin 
suositteli erityiskertomuksessaan 
vuonna 2016 (suositus 1, s. 51).

Or. en

Tarkistus 343
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT jatkaa yksinkertaistamiseen 
tähtäävää työtään keventääkseen osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön kohdistuvaa 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa27, 
jolloin niiden vuotuinen 
liiketoimintasuunnitelma ja monivuotinen 
strategia voidaan panna täytäntöön 
joustavalla ja tehokkaalla tavalla. Tähän 
sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee tarvittaessa 
monivuotisia avustussopimuksia osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten kesto ei 
saisi olla yli kolmea vuotta.

Lisäksi EIT lisää edelleen 
yksinkertaistamiseen ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen hallinnollisen 
taakan27 keventämiseen tähtäävää työtään, 
jolloin niiden monivuotiset 
liiketoimintasuunnitelmat voidaan panna 
täytäntöön joustavalla ja tehokkaalla 
tavalla. Tähän sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee monivuotisia 
avustussopimuksia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten olisi 
katettava vähintään kolmen vuoden jakso.

_________________ _________________
27 Erityisesti on tarkoitus lopettaa 
vuosittainen raportointi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen täydentävistä 
toimista, kuten tilintarkastustuomioistuin 
suositteli erityiskertomuksessaan 

27 Erityisesti on tarkoitus lopettaa 
vuosittainen raportointi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen täydentävistä 
toimista, kuten tilintarkastustuomioistuin 
suositteli erityiskertomuksessaan 
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vuonna 2016 (suositus 1, s. 51). vuonna 2016 (suositus 1, s. 51).

Or. en

Tarkistus 344
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 5 alakohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EIT jatkaa yksinkertaistamiseen 
tähtäävää työtään keventääkseen osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön kohdistuvaa 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa27, jolloin 
niiden vuotuinen liiketoimintasuunnitelma 
ja monivuotinen strategia voidaan panna 
täytäntöön joustavalla ja tehokkaalla 
tavalla. Tähän sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee tarvittaessa 
monivuotisia avustussopimuksia osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten kesto ei 
saisi olla yli kolmea vuotta.

Lisäksi EIT jatkaa yksinkertaistamiseen 
tähtäävää työtään keventääkseen osaamis- 
ja innovaatioyhteisöön kohdistuvaa 
tarpeetonta hallinnollista taakkaa27, jolloin 
niiden vuotuinen liiketoimintasuunnitelma 
ja monivuotinen strategia voidaan panna 
täytäntöön joustavalla ja tehokkaalla 
tavalla Tähän sisältyy kertakorvauksen tai 
yksikkökustannusten käyttö kyseeseen 
tulevissa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimissa. EIT tekee monivuotisia 
avustussopimuksia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa vastaavien 
puitekumppanuussopimusten nojalla, 
minkä kautta voidaan parantaa resurssien ja 
erityisesti innovaatiotoimien suunnittelua 
sekä auttaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan 
osallistuvia kumppaneita sitoutumaan 
toimintaan vahvemmin ja tekemään pitkän 
aikavälin investointeja. Näiden 
monivuotisten avustussopimusten kesto ei 
saisi olla yli kolmea vuotta.

_________________ _________________
27 Erityisesti on tarkoitus lopettaa 
vuosittainen raportointi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen täydentävistä 
toimista, kuten tilintarkastustuomioistuin 
suositteli erityiskertomuksessaan 
vuonna 2016 (suositus 1, s. 51).

27 Erityisesti on tarkoitus lopettaa 
vuosittainen raportointi osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen täydentävistä 
toimista, kuten tilintarkastustuomioistuin 
suositteli erityiskertomuksessaan 
vuonna 2016 (suositus 1, s. 51).

Or. en
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Tarkistus 345
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 6 alakohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Perusteelliseen riippumattomaan 
tutkimukseen nojautuen ja tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa EIT 
määrittelee vuoden 2023 loppuun 
mennessä suhteensa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, joiden 
rahoitustukiavustukset lakkaavat 
ohjelmakaudella 2021–2027. Jos 
loppuarvioinnin tulos on myönteinen, EIT 
voi tehdä yksittäisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa 
yhteistyöpöytäkirjan, jonka tarkoituksena 
on ylläpitää yhteistyötä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa 
puitekumppanuussopimuksen päättymisen 
jälkeen. Yhteistyöpöytäkirjassa tulisi 
mainita muun muassa seuraaviin liittyvät 
oikeudet ja velvoitteet:

Perusteelliseen riippumattomaan 
tutkimukseen nojautuen ja tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa EIT arvioi 
vuoden 2023 loppuun mennessä niitä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, joiden 
puitekumppanuussopimuksen 
voimassaolo päättyy 
ohjelmakaudella 2021–2027, ja määrittää 
niiden suhteen tämän jälkeiseksi ajaksi. 
Jos riippumattomien ulkoisten 
asiantuntijoiden arvioinnin tulos on 
myönteinen ja EIT:n hallintoneuvosto 
tekee myönteisen päätöksen, EIT voi EIT-
asetuksen 11 artiklan mukaisesti päättää

– jatkaa kumppanuutta koskevaa 
puitesopimusta nykyisen ohjelmakauden 
loppuun asti, jos arviointi osoittaa, että 
tietyt osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toimet eivät vielä voi olla taloudellisesti 
kestäviä mutta ovat yhä keskeisessä 
asemassa EIT:n yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseen liittyvien 
tehtävien, toimien ja valmiuksien 
täytäntöönpanossa ja edellyttävät siten 
edelleen EIT:n taloudellista tukea, jotta 
osaamis- ja innovaatioyhteisöistä voi tulla 
taloudellisesti kestäviä. EIT-asetuksen 
11 artiklan mukaan jatkamiseen on 
sovellettava tiettyjä edellytyksiä, ja sen 
soveltamisalaa, talousarviota ja kestoa on 
rajoitettava
– tehdä osaamis- ja innovaatioyhteisön 
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kanssa yhteistyöpöytäkirjan, jonka 
tarkoituksena on ylläpitää yhteistyötä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa 
puitekumppanuussopimuksen päättymisen 
jälkeen. Yhteistyöpöytäkirjassa tulisi 
mainita muun muassa seuraaviin liittyvät 
oikeudet ja velvoitteet:

Or. en

Tarkistus 346
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 6 alakohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Perusteelliseen riippumattomaan 
tutkimukseen nojautuen ja tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa EIT 
määrittelee vuoden 2023 loppuun 
mennessä suhteensa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin, joiden 
rahoitustukiavustukset lakkaavat 
ohjelmakaudella 2021–2027. Jos 
loppuarvioinnin tulos on myönteinen, EIT 
voi tehdä yksittäisten osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa 
yhteistyöpöytäkirjan, jonka tarkoituksena 
on ylläpitää yhteistyötä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa 
puitekumppanuussopimuksen päättymisen 
jälkeen. Yhteistyöpöytäkirjassa tulisi 
mainita muun muassa seuraaviin liittyvät 
oikeudet ja velvoitteet:

EIT kehittää yleiset periaatteet suhteille, 
joita osaamis- ja innovaatioyhteisöihin 
pidetään yllä 
puitekumppanuussopimuksen 
päättymisen jälkeen, eurooppalaisiin 
kumppanuuksiin sovellettavan Horisontti 
Eurooppa -kehyksen mukaisesti. 
Perusteelliseen riippumattomaan 
tutkimukseen nojautuen ja tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa EIT arvioi 
ja määrittelee vuoden 2023 loppuun 
mennessä niiden kolmen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön vaikutukset ja 
tulokset, joiden rahoitustukiavustukset 
lakkaavat ohjelmakaudella 2021–2027, ja 
määrittelee suhteensa niihin tämän 
jälkeiseksi ajaksi. Riippumattomien 
asiantuntijoiden toteuttaman 
loppuarvioinnin myönteisen tuloksen 
jälkeen ja edellyttäen, että 
hallintoneuvosto tekee asiassa päätöksen, 
EIT voi päättää
– jatkaa kumppanuutta koskevaa 
puitesopimusta nykyisen ohjelmakauden 
loppuun asti, jos arviointi osoittaa, että 
tietyt koulutustoimet sekä 
horisontaalisesti jäsennellyt toimet 
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edellyttävät edelleen EIT:n taloudellista 
tukea, jotta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöistä voi tulla 
taloudellisesti kestäviä
– tehdä osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa yhteistyöpöytäkirjan, jonka 
tarkoituksena on ylläpitää yhteistyötä sen 
kanssa puitekumppanuussopimuksen 
päättymisen jälkeen. 
Yhteistyöpöytäkirjassa tulisi mainita muun 
muassa seuraaviin liittyvät oikeudet ja 
velvoitteet:

Or. en

Tarkistus 347
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 6 alakohta – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– EIT:n brändin käyttö ja 
osallistuminen EIT:n palkintoihin ja 
muihin EIT:n järjestämiin aloitteisiin;

– oikeudet ja velvoitteet, jotka 
liittyvät osaamiskolmion toimien 
jatkamiseen, ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ekosysteemin ja 
verkon ylläpitäminen, EIT:n brändin 
käyttö ja osallistuminen EIT:n palkintoihin 
ja muihin EIT:n järjestämiin aloitteisiin; 
EIT:n laatumerkin käyttö 
koulutusohjelmissa ja suhteet EIT:n 
alumniyhteisöön;

Or. en

Tarkistus 348
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 6 alakohta – 1 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– EIT:n laatumerkin käyttö 
koulutusohjelmissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 349
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 6 alakohta – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– EIT:n ehdotuspyyntökilpailuihin 
osallistuminen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteistoiminnan ja 
yhteisten palvelujen osalta;

– EIT:n ehdotuspyyntökilpailuihin 
osallistumiseen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteistoiminnan ja 
yhteisten palvelujen osalta sovellettavat 
edellytykset;

Or. en

Tarkistus 350
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.4 alakohta – 6 alakohta – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suhteet EIT:n alumniyhteisöön. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 351
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – 3 alakohta – 3.5 alakohta – 6 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Uudella Luova Eurooppa -
ohjelmalla on jatkossa erityinen merkitys 
tulevan kulttuuri- ja luovien alojen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnalle. 
Ohjelman kanssa kehitetään vahvoja 
synergioita ja täydentävyyttä esimerkiksi 
luovan alan taitojen, työpaikkojen ja 
liiketoimintamallien osalta.

– Uudella Luova Eurooppa -
ohjelmalla on jatkossa erityinen merkitys 
tulevan kulttuuri- ja luovien alojen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnalle. 
Ohjelman kanssa kehitetään vahvoja 
synergioita ja täydentävyyttä esimerkiksi 
luovan alan taitojen, työpaikkojen ja 
liiketoimintamallien osalta ottaen myös 
huomioon kulttuuri- ja luovien alojen 
työntekijöiden työolot ja sopimustilanteet.

Or. en

Tarkistus 352
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 alakohta – 3.5 alakohta – 6 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Uudella Luova Eurooppa -
ohjelmalla on jatkossa erityinen merkitys 
tulevan kulttuuri- ja luovien alojen 
osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnalle. 
Ohjelman kanssa kehitetään vahvoja 
synergioita ja täydentävyyttä esimerkiksi 
luovan alan taitojen, työpaikkojen ja 
liiketoimintamallien osalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 353
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Ehdotus päätökseksi
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Liite I – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Covid-19-epidemian aiheuttama 
kriisi
Covid-19-epidemiasta seuranneet 
merkittävät sosiaaliset, taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät ja tekniset muutokset 
edellyttävät yhteistyötoimia kaikilta 
unionin toimielimiltä, elimiltä, laitoksilta 
ja virastoilta, ja EIT:n olisi osallistuttava 
innovaatiotoimiin, joita yhdenmukainen 
kriisiin vastaaminen edellyttää. EIT:n 
olisi varmistettava, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt auttavat laatimaan 
innovatiivisia ratkaisuja toimialasta 
riippumatta ja noudattaen Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelman, Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman, unionin 
teollisuusstrategian ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden painopisteitä, jotta 
edistetään yhteiskuntien ja talouksien 
elpymistä ja vahvistetaan niiden 
kestävyyttä ja selviytymiskykyä. Kunkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön olisi 
laadittava kaksivuotinen strateginen 
suunnitelma, jolla hillitään osaltaan 
kriisin vaikutuksia talouteen, erityisesti 
yhteiskunnallisia mullistuksia, ja 
investointien vähenemistä. Olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota toimiin, 
joilla pyritään lisäämään selviytymiskykyä 
innovaatioekosysteemeissä ja erityisesti 
mikroyrityksissä, pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä ja startup-yrityksissä mutta 
myös opiskelijoiden, tutkijoiden, yrittäjien 
ja työntekijöiden keskuudessa, joita kriisi 
on koetellut eniten.
EIT:n olisi varmistettava, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt kykenevät toimimaan 
riittävän joustavasti ja sopeutumaan 
covid-19-kriisin vuoksi lisääntyneisiin 
vaatimuksiin Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt voivat synergiassa 
muiden innovaatioalan toimintalohkojen 
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ja elimien kanssa tehdä aloitteita, joilla 
pyritään tukemaan osaamiskolmioon 
perustuvaa nykyistä 
innovaatioekosysteemiä. Ne voivat 
julkaista erityisiä ehdotuspyyntöjä, edistää 
aloitteita hyödyntäen kumppanuuksiaan, 
ekosysteemejä ja yhteisöjä, luoda 
hankkeita joko erillään tai osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisen 
yhteistoiminnan kehyksessä tukeakseen 
liiketoiminnan kestävää 
uudelleenjärjestelyä sekä määrittää, mitkä 
pk-yritykset, startup-yritykset ja muut 
sidosryhmät ovat tuen tarpeessa. Niiden 
olisi toimittava riittävän joustavasti ja 
luotava kumppaneita ja rahoituksen 
saajia varten tarkoituksenmukaisia 
tukitoimia, joiden soveltamisala ulottuu 
myös nykyisiä yhteisöjä laajemmalle. 
Niiden on sopeuduttava ajanjaksoon, jolle 
ovat ominaisia hajautetummat etätyön 
muodot, matkustuksen väheneminen, 
epävarmuuden lisääntyminen ja fyysisen 
etäisyyden jatkuminen. Niiden on 
autettava kumppaneita, rahoituksen 
saajia ja opiskelijoita asettamalla 
käyttöön innovatiivisia yhteistyövälineitä, 
tietoa ja tukipalveluja.
EIT:n hallintoneuvosto arvioi 
vuoden 2023 loppupuolella koordinoidusti 
komission kanssa, jatketaanko kunkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön aloitteita, 
jotka liittyvät covid-19-epidemiaan.

Or. en

Tarkistus 354
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta
Marisa Matias

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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3 b. EIT Healthin kehyksessä olisi 
koottava asiantuntemusta ja kerättävä 
tietoa rokotteiden, testimenetelmien ja 
hoitomuotojen kehittämiseksi covid-19-
virusta vastaan. EIT Healthin kehyksessä 
olisi otettava käyttöön monialaisia 
alustoja, joilla voidaan tukea rokotteisiin 
liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, jota 
tehdään tutkimuslaitoksissa, 
teollisuudessa, erityisesti pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä, ja muissa 
organisaatioissa, joilla on kokemusta 
esikliinisestä asiantuntemuksesta, 
rokotekokeista sekä kliinisen koeaineiston 
tuottamisesta.

Or. en

Tarkistus 355
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n määrärahatarpeet ovat 
vuosina 2021–2027 yhteensä [3 000] 
miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat 
seuraaviin kolmeen päälohkoon: 1) 
nykyisistä kahdeksasta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä aiheutuvat menot 
(ottaen huomioon, että niistä kolmen 
puitekumppanuussopimukset päättyvät 
vuonna 2024) ja kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön perustaminen 
(vuosina 2022 ja 2025), 2) uuden EIT:n 
koordinointi- ja tukitoimen 
käynnistäminen ja 3) hallintomenot.

EIT:n määrärahatarpeet ovat 
vuosina 2021–2027 yhteensä 4 % 
Horisontti Eurooppa -ohjelman 
Innovatiivinen Eurooppa -pilarista 
(pilari III), ja ne jakautuvat seuraaviin 
kahteen päälohkoon: 1) nykyisistä 
kahdeksasta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä aiheutuvat menot 
(ottaen huomioon, että niistä kolmen 
puitekumppanuussopimukset päättyvät 
vuonna 2024) ja kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön perustaminen 
(vuosina 2024 ja 2026) ja 2) hallintomenot.

Or. en

Tarkistus 356
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Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n määrärahatarpeet ovat 
vuosina 2021–2027 yhteensä [3 000] 
miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat 
seuraaviin kolmeen päälohkoon: 1) 
nykyisistä kahdeksasta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä aiheutuvat menot 
(ottaen huomioon, että niistä kolmen 
puitekumppanuussopimukset päättyvät 
vuonna 2024) ja kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön perustaminen 
(vuosina 2022 ja 2025), 2) uuden EIT:n 
koordinointi- ja tukitoimen 
käynnistäminen ja 3) hallintomenot.

EIT:n määrärahatarpeet ovat 
vuosina 2021–2027 yhteensä 4 % 
Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, ja ne 
jakautuvat seuraaviin kahteen päälohkoon: 
1) nykyisistä kahdeksasta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä aiheutuvat menot 
(ottaen huomioon, että niistä kolmen 
puitekumppanuussopimukset päättyvät 
sellaisinaan vuonna 2024) ja kahden 
uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön 
perustaminen (vuosina 2022 ja 2025) ja 2) 
hallintomenot.

Or. en

Tarkistus 357
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n määrärahatarpeet ovat 
vuosina 2021–2027 yhteensä [3 000] 
miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat 
seuraaviin kolmeen päälohkoon: 1) 
nykyisistä kahdeksasta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä aiheutuvat menot 
(ottaen huomioon, että niistä kolmen 
puitekumppanuussopimukset päättyvät 
vuonna 2024) ja kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön perustaminen 
(vuosina 2022 ja 2025), 2) uuden EIT:n 
koordinointi- ja tukitoimen käynnistäminen 

EIT:n määrärahatarpeet ovat 
vuosina 2021–2027 yhteensä [3 000] 
miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat 
seuraaviin kolmeen päälohkoon: 1) 
nykyisistä kahdeksasta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä aiheutuvat menot 
(ottaen huomioon, että niistä kolmen 
puitekumppanuussopimukset päättyvät 
vuonna 2024) ja mahdollisesti uuden 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
perustaminen, 2) uuden EIT:n 
koordinointi- ja tukitoimen käynnistäminen 
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ja 3) hallintomenot. ja 3) hallintomenot.

Or. en

Tarkistus 358
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja 
tähän määrään sisältyy [200] miljoonaa 
euroa alueellisen innovaation ohjelmaa 
varten. Yhteisrahoitusosuuden 
käyttöönoton myötä ennakoidaan, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
houkuttelevat lisäksi rahoitusta [1 500] 
miljoonan euron edestä muista julkisista ja 
yksityisistä lähteistä. Kahden uuden 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
käynnistämistä varten (vuosina 2022 
ja 2025) on varattu noin [300] miljoonan 
euron määrärahat. Jos EIT:n budjetin 
ohella saadaan käyttöön lisämäärärahoja, 
EIT voisi käynnistää myös muita uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä.

Noin 96,7 % (4 640 miljoonaa euroa) 
EIT:n kokonaistalousarviosta on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen. Tästä 
määrästä:

– vähintään 10–15 % (464–696 miljoonaa 
euroa)alueellisen innovaation ohjelman 
toimia varten
– enintään 3 % (120 miljoonaa euroa) 
sellaisen pilottihankkeen 
käynnistämisvaihetta varten, jolla 
autetaan vahvistamaan korkeakoulujen 
yrittäjyys- ja innovointivalmiuksia. 
Väliarvioinnin tuloksesta riippuen tätä 
voitaisiin korottaa ja kohdentaa 
pilottihankkeen laajentumisvaiheeseen 
(viimeiset 4 vuotta)
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– 5,5 % (250 miljoonaa euroa) 
mahdollisesti kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön käynnistämistä 
koskevia ehdotuspyyntöjä varten 
(myönteiseen väliarviointiin perustuen).
Yhteisrahoitusosuuden käyttöönoton myötä 
ennakoidaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt houkuttelevat lisäksi 
rahoitusta [2 400] miljoonan euron edestä 
muista julkisista ja yksityisistä lähteistä.

Jos EIT:n budjetin ohella saadaan käyttöön 
lisämäärärahoja, EIT voisi käynnistää 
myös muita uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä.

Or. en

Tarkistus 359
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja 
tähän määrään sisältyy [200] miljoonaa 
euroa alueellisen innovaation ohjelmaa 
varten. Yhteisrahoitusosuuden 
käyttöönoton myötä ennakoidaan, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
houkuttelevat lisäksi rahoitusta [1 500] 
miljoonan euron edestä muista julkisista 
ja yksityisistä lähteistä. Kahden uuden 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
käynnistämistä varten (vuosina 2022 
ja 2025) on varattu noin [300] miljoonan 
euron määrärahat. Jos EIT:n budjetin 
ohella saadaan käyttöön lisämäärärahoja, 
EIT voisi käynnistää myös muita uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä.

Noin 96,7 % EIT:n kokonaistalousarviosta 
on määrä kohdentaa nykyisten ja uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoitukseen. Tästä määrästä:
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- vähintään 10 % kohdennetaan 
alueellisen innovaation ohjelmaa varten

– vähintään 3 % sellaisten uusien 
pilottitoimien käynnistämiseen, joilla 
vahvistetaan korkeakoulujen yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksia
– noin 10 % kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön käynnistämistä varten 
(vuosina 2022 ja 2025). Jos EIT:n budjetin 
ohella saadaan käyttöön lisämäärärahoja, 
EIT voisi käynnistää myös muita uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä

– vähintään 7 % kohdennetaan osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen yhteistoimintaan 
(cross-KIC -toiminta), mukaan lukien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille, joiden 
puitekumppanuussopimus on päättynyt, 
kohdennetut ehdotuspyyntökilpailut.
EIT:n asteittain vähenevän 
rahoitusosuuden käyttöönoton myötä 
ennakoidaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt houkuttelevat lisäksi 
rahoitusta 50 % muista julkisista ja 
yksityisistä lähteistä.

Or. en

Tarkistus 360
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja tähän 
määrään sisältyy [200] miljoonaa euroa 
alueellisen innovaation ohjelmaa varten. 
Yhteisrahoitusosuuden käyttöönoton myötä 

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja tähän 
määrään sisältyy [200] miljoonaa euroa 
alueellisen innovaation ohjelmaa varten. 
Yhteisrahoitusosuuden käyttöönoton myötä 
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ennakoidaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt houkuttelevat lisäksi 
rahoitusta [1 500] miljoonan euron edestä 
muista julkisista ja yksityisistä lähteistä. 
Kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön käynnistämistä varten 
(vuosina 2022 ja 2025) on varattu noin 
[300] miljoonan euron määrärahat. Jos 
EIT:n budjetin ohella saadaan käyttöön 
lisämäärärahoja, EIT voisi käynnistää 
myös muita uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä.

ennakoidaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt houkuttelevat lisäksi 
rahoitusta [1 500] miljoonan euron edestä 
muista julkisista ja yksityisistä lähteistä.

Or. en

Tarkistus 361
Ignazio Corrao

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja tähän 
määrään sisältyy [200] miljoonaa euroa 
alueellisen innovaation ohjelmaa varten. 
Yhteisrahoitusosuuden käyttöönoton myötä 
ennakoidaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt houkuttelevat lisäksi 
rahoitusta [1 500] miljoonan euron edestä 
muista julkisista ja yksityisistä lähteistä. 
Kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön käynnistämistä varten 
(vuosina 2022 ja 2025) on varattu noin 
[300] miljoonan euron määrärahat. Jos 
EIT:n budjetin ohella saadaan käyttöön 
lisämäärärahoja, EIT voisi käynnistää 
myös muita uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä.

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja tähän 
määrään sisältyy [200] miljoonaa euroa 
alueellisen innovaation ohjelmaa varten 
sekä riittävä määrä, vähintään 3 %, 
uusien yhteistoimintakeskittymien 
perustamista varten. 
Yhteisrahoitusosuuden käyttöönoton myötä 
ennakoidaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt houkuttelevat lisäksi 
rahoitusta [1 500] miljoonan euron edestä 
muista julkisista ja yksityisistä lähteistä. 
Kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön käynnistämistä varten 
(vuosina 2022 ja 2025) on varattu noin 
[300] miljoonan euron määrärahat. Jos 
EIT:n budjetin ohella saadaan käyttöön 
lisämäärärahoja, EIT voisi käynnistää 
myös muita uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä.

Or. en
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Perustelu

Yhteistoimintakeskittymät ovat erittäin tärkeitä, koska ne toimivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen innovointikeskittyminä. Olisi tärkeää avata lisää 
yhteistoimintakeskittymiä erityisesti alisuoriutuvilla alueilla, koska yhteistoimintakeskittymien 
avulla voitaisiin edistää kehitystä näillä alueilla. Näistä syistä olisi aiheellista ennakoida 
määrärahoja uusien yhteistoimintakeskittymien avaamista varten.

Tarkistus 362
Elena Lizzi

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja tähän 
määrään sisältyy [200] miljoonaa euroa 
alueellisen innovaation ohjelmaa varten. 
Yhteisrahoitusosuuden käyttöönoton myötä 
ennakoidaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt houkuttelevat lisäksi 
rahoitusta [1 500] miljoonan euron edestä 
muista julkisista ja yksityisistä lähteistä. 
Kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön käynnistämistä varten 
(vuosina 2022 ja 2025) on varattu noin 
[300] miljoonan euron määrärahat. Jos 
EIT:n budjetin ohella saadaan käyttöön 
lisämäärärahoja, EIT voisi käynnistää 
myös muita uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä.

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja tähän 
määrään sisältyy [200] miljoonaa euroa 
alueellisen innovaation ohjelmaa varten. 
Yhteisrahoitusosuuden käyttöönoton myötä 
ennakoidaan, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt houkuttelevat lisäksi 
rahoitusta [1 500] miljoonan euron edestä 
muista julkisista ja yksityisistä lähteistä. 
Kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön käynnistämistä varten 
(vuosina 2022 ja 2025) on varattu kullekin 
noin [300] miljoonan euron määrärahat.

Or. en

Tarkistus 363
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Noin [2 500] miljoonaa euroa (83,3 % 
EIT:n kokonaistalousarviosta) on määrä 
kohdentaa nykyisten ja uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoitukseen, ja 
tähän määrään sisältyy [200] miljoonaa 
euroa alueellisen innovaation ohjelmaa 
varten. Yhteisrahoitusosuuden 
käyttöönoton myötä ennakoidaan, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
houkuttelevat lisäksi rahoitusta [1 500] 
miljoonan euron edestä muista julkisista ja 
yksityisistä lähteistä. Kahden uuden 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
käynnistämistä varten (vuosina 2022 
ja 2025) on varattu noin [300] miljoonan 
euron määrärahat. Jos EIT:n budjetin 
ohella saadaan käyttöön lisämäärärahoja, 
EIT voisi käynnistää myös muita uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä.

Noin 96,7 % EIT:n kokonaistalousarviosta 
on määrä kohdentaa nykyisten ja uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoitukseen. Tästä määrästä:

– vähintään 15 % alueellisen innovaation 
ohjelmaa varten

– noin 10 % kahden uuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisön käynnistämistä varten 
(vuosina 2022 ja 2025). Ennakoidaan, että 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt 
houkuttelevat lisärahoitusta muista 
julkisista ja yksityisistä lähteistä. Jos EIT:n 
budjetin ohella saadaan käyttöön 
lisämäärärahoja, EIT voisi käynnistää 
myös muita uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä.

Or. en

Tarkistus 364
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT käynnistää uuden tukitoimen, jolla Poistetaan.



AM\1204114FI.docx 181/188 PE650.625v01-00

FI

tuetaan korkeakoulujen yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämistä. Tämä 
toimi edellyttää horisontaalisia 
projektihallinto- ja seurantapalveluja. 
Näiden toimien toteuttamiseen tarvitaan 
EIT:n budjetista noin [400] miljoonaa 
euroa (enimmillään 14 %), josta [120] 
miljoonaa euroa käynnistysvaiheeseen 
(ensimmäiset 3 vuotta) ja loput 
laajentumisvaiheeseen (viimeiset 
4 vuotta).

Or. en

Tarkistus 365
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT käynnistää uuden tukitoimen, jolla 
tuetaan korkeakoulujen yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämistä. Tämä 
toimi edellyttää horisontaalisia 
projektihallinto- ja seurantapalveluja. 
Näiden toimien toteuttamiseen tarvitaan 
EIT:n budjetista noin [400] miljoonaa 
euroa (enimmillään 14 %), josta [120] 
miljoonaa euroa käynnistysvaiheeseen 
(ensimmäiset 3 vuotta) ja loput 
laajentumisvaiheeseen (viimeiset 
4 vuotta).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekstin sujuvoittamiseksi kohta on sisällytetty jakson ensimmäiseen kohtaan (4.1. 
Määrärahatarpeet).



PE650.625v01-00 182/188 AM\1204114FI.docx

FI

Tarkistus 366
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.1 alakohta – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EIT tulee jatkossakin olemaan kevyt ja 
dynaaminen organisaatio. Hallintomenojen 
osuus EIT:n talousarviosta kasvaa 
ylittämättä kuitenkaan keskimäärin kolmea 
prosenttia. Hallintomenot kattavat 
tarvittavat henkilöstö-, hallinto-, 
infrastruktuuri- ja toimintakulut. Osan 
hallintomenoista kattaa Unkari tarjoamalla 
maksutta toimistotilaa vuoden 2029 
loppuun saakka. Tältä pohjalta määritetyt 
hallintomenot ovat noin 73 miljoonaa 
euroa vuosina 2021–2027. Määrärahat 
jakautuvat seuraavasti:

EIT tulee jatkossakin olemaan kevyt ja 
dynaaminen organisaatio. EIT:n 
hallintomenojen osuus EIT:n talousarviosta 
kasvaa ylittämättä kuitenkaan keskimäärin 
kolmea prosenttia. Hallintomenot kattavat 
tarvittavat henkilöstö-, hallinto-, 
infrastruktuuri- ja toimintakulut. Osan 
hallintomenoista kattaa Unkari tarjoamalla 
maksutta toimistotilaa vuoden 2029 
loppuun saakka.

Or. en

Tarkistus 367
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT:n vaikutusten mittaamista parannetaan 
jatkuvasti seuraavan ohjelmakauden 
aikana, ja tässä otetaan huomioon 
tähänastiset opit ja kokemukset. EIT 
soveltaa arviointi-, raportointi- ja 
seurantakehystä, jolla varmistetaan 
johdonmukaisuus Horisontti Eurooppa -
ohjelmassa omaksutun yleisen 
lähestymistavan kanssa huolehtien samalla 
joustavuudesta. Tällöin erityisesti 
komission, EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisiä 

EIT:n vaikutusten mittaamista parannetaan 
jatkuvasti seuraavan ohjelmakauden 
aikana, ja tässä otetaan huomioon 
tähänastiset opit ja kokemukset. EIT 
soveltaa arviointi-, raportointi- ja 
seurantakehystä, jolla varmistetaan 
johdonmukaisuus Horisontti Eurooppa -
ohjelmassa omaksutun yleisen 
lähestymistavan kanssa huolehtien samalla 
joustavuudesta. Tällöin erityisesti 
komission, EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisiä 
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palautemekanismeja parannetaan, jotta 
tavoitteisiin voitaisiin pyrkiä 
johdonmukaisella, koherentilla ja 
tehokkaalla tavalla.

palautemekanismeja parannetaan, jotta 
tavoitteisiin voitaisiin pyrkiä 
johdonmukaisella, koherentilla ja 
tehokkaalla tavalla. Prosessin 
helpottamiseksi kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön olisi vahvistettava 
omaa seuranta-, arviointi- ja 
oppimistoimintoaan, jotta tarvittavat 
valmiudet ja tiedot voidaan asettaa 
ulkoisten arvioijien saataville, jos ja kun 
se on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 368
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIT:n väliarviointi
Komissio tekee EIT:tä koskevan 
perusteellisen väliarvioinnin kolmen 
vuoden kuluttua sen perustamisesta ja 
ottaen huomioon kausittaiset arvioinnit, 
jotka on vahvistettu EIT:n perustamisesta 
annetun asetuksen [xxx] 19 artiklassa. 
Väliarvioinnissa arvioidaan muiden 
osatekijöiden ohella myös osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen taloudellisen 
kestävyyden strategioiden tehokkuutta 
sekä mahdollisuutta lisätä EIT:n ja 
kaikkien täytäntöönpanoelimien välistä 
yhteistyötä Horisontti Eurooppa -
ohjelman pilarin III kehyksessä, sen 
selvittämiseksi, voiko EIT toimia 
horisontaalisemmassa roolissa kaikkien 
Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarien 
kehyksessä ja/tai perustaa keskitetyn 
asiointipisteen innovaatiotoimia varten 
erilaisine täydentävine toimintoineen.

Or. en
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Tarkistus 369
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee EIT:n toimien kausittaiset 
arvioinnit EIT:n perustamisasetuksen ja 
Horisontti Eurooppa -asetuksen säännösten 
mukaisesti. Arvioinnit kattavat myös 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta 
hallinnoitavat toimet. Niissä arvioidaan 
EIT:n toimien – osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt mukaan luettuina – 
vaikuttavuus, tehokkuus, 
merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja 
EU:n tason lisäarvo. Ne perustuvat 
riippumattomiin ulkoisiin arviointeihin, ja 
ne otetaan huomioon koko Horisontti 
Eurooppa -ohjelmaa koskevissa väli- ja 
jälkiarvioinneissa. Lisäksi EIT tekee 
kustakin osaamis- ja innovaatioyhteisöstä 
perusteellisen tarkastelun ennen niiden 
7. ja 14. toimintavuoden päättymistä 
puitekumppanuussopimusten mukaisesti.

Komissio tekee EIT:n toimien kausittaiset 
arvioinnit EIT:n perustamisasetuksen ja 
Horisontti Eurooppa -asetuksen säännösten 
mukaisesti. Arvioinnit kattavat myös 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta 
hallinnoitavat toimet. Niissä arvioidaan 
EIT:n toimien – osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt mukaan luettuina – 
vaikuttavuus, tehokkuus, 
merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja 
EU:n tason lisäarvo. Ne perustuvat 
riippumattomiin ulkoisiin arviointeihin, ja 
ne otetaan huomioon koko Horisontti 
Eurooppa -ohjelmaa koskevissa väli- ja 
jälkiarvioinneissa. Lisäksi EIT tekee 
kustakin osaamis- ja innovaatioyhteisöstä 
perusteellisen tarkastelun EIT-asetuksen 
10, 11 ja 19 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 370
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toiminnallista suorituskykyä ja tuloksia 
koskeva raportointi ja seuranta kuuluu 
EIT:n ensisijaisiin tehtäviin, ja se 

EIT parantaa nykyisiä 
seurantajärjestelmiään Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yleisen 
seurantajärjestelmän mukaisesti, 
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toteutetaan yhteistyössä Horisontti 
Eurooppa -ohjelman yhteisten 
palveluiden kanssa. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen raportointi- ja 
seurantajärjestelmä sisällytetään osaksi 
Horisontti Eurooppa -ohjelman yleistä 
seurantajärjestelmää, erityisesti ottamalla 
käyttöön yhteisiä tietomalleja muun 
muassa tiedonkeruuta varten. Komissio 
osallistuu kaikkien kyseeseen tulevien 
vaikutus- ja seurantaindikaattoreiden ja 
EIT:n kehittämien tai soveltamien 
välineiden yhteiseen suunnitteluun, jotta 
varmistetaan yhteensopivuus ja 
johdonmukaisuus Horisontti Eurooppa -
ohjelman seurantajärjestelmän kanssa, 
mukaan lukien keskeiset vaikutuspolut, 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
kriteerikehys ja strateginen 
suunnitteluprosessi. EIT ottaa myös 
huomioon Horisontti Eurooppa -
ohjelmassa käyttöön otettavan 
innovointitutkamenetelmän ja pohtii, miten 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt voisivat 
hyödyntää innovointitutkaa 
seurantatoimiensa tukena.

erityisesti ottamalla käyttöön yhteisiä 
tietomalleja muun muassa tiedonkeruuta 
varten ja laatimalla raportointi- ja 
seurantakehyksen, johon sisältyy 
keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, 
joita on mukautettu Horisontti Eurooppa 
-ohjelman keskeisiin vaikutuspolkuihin. 
Komissio seuraa edelleen EIT:n toimien 
hallinnointia ja täytäntöönpanoa ja 
osallistuu kaikkien kyseeseen tulevien 
vaikutus- ja seurantaindikaattoreiden ja 
EIT:n kehittämien tai soveltamien 
välineiden yhteiseen suunnitteluun, jotta 
varmistetaan yhteensopivuus ja 
johdonmukaisuus Horisontti Eurooppa -
ohjelman seurantajärjestelmän kanssa, 
mukaan lukien eurooppalaisten 
kumppanuuksien kriteerikehys ja 
strateginen suunnitteluprosessi. EIT ottaa 
myös huomioon Horisontti Eurooppa -
ohjelmassa käyttöön otettavan 
innovointitutkamenetelmän ja pohtii, miten 
osaamis- ja innovaatioyhteisöt voisivat 
hyödyntää innovointitutkaa 
seurantatoimiensa tukena.

Or. en

Tarkistus 371
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) taloudellinen/innovaatiovaikutus 
sitä kautta, että ne vaikuttavat yritysten 
perustamiseen ja kasvuun sekä uusien 
innovatiivisten ratkaisujen luomiseen 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemiseksi, luovat työpaikkoja 
välittömästi ja välillisesti ja mobilisoivat 

(1) taloudellinen/innovaatiovaikutus 
sitä kautta, että ne vaikuttavat yritysten 
perustamiseen ja kasvuun sekä uusien 
innovatiivisten ratkaisujen luomiseen 
maailmanlaajuisten haasteiden 
ratkaisemiseksi, luovat työpaikkoja 
välittömästi ja välillisesti ja mobilisoivat 
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muita julkisia ja yksityisiä investointeja; julkisia ja yksityisiä lisäinvestointeja;

Or. en

Tarkistus 372
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) yhteiskunnallinen vaikutus sitä 
kautta, että ne paneutuvat EU:n politiikan 
painopisteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen, energiaan, raaka-
aineisiin, terveyteen tai elintarvikkeisiin. 
Tässä keinoina ovat innovatiiviset 
ratkaisut, kansalaisten ja loppukäyttäjien 
osallistumisesta huolehtiminen sekä entistä 
päättäväisempi innovatiivisten ratkaisujen 
käyttöönotto näillä aloilla yhteiskunnassa.

(3) yhteiskunnallinen vaikutus sitä 
kautta, että ne paneutuvat EU:n politiikan 
painopisteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen (ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja ilmastokestävyyden 
parantaminen / sopeutumisen 
edistäminen) ja kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentämiseen nollaan, 
energiaan, raaka-aineisiin, terveyteen, 
lisäarvoa tuovaan valmistusteollisuuteen, 
kaupunkiliikenteeseen tai 
elintarvikkeisiin. Tässä keinoina ovat 
innovatiiviset ratkaisut, kansalaisten ja 
loppukäyttäjien osallistumisesta 
huolehtiminen sekä entistä päättäväisempi 
innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotto 
näillä aloilla yhteiskunnassa.

Or. en

Tarkistus 373
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 7 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) vaikutus järjestelmään siten, että 
puututaan monitahoisiin ja toisiinsa 
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kytkeytyneisiin kysymyksiin, kehitetään 
innovatiivisia kattavia ratkaisuja, 
laaditaan muutosta edistäviä sovelluksia 
eri aloihin kohdistuvine integroituine 
vaikutuksineen, millä muokataan unionin 
toimintapolitiikkoja ja vastataan 
maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, kussakin osaamis- ja 
innovaatioyhteisössä ja erityisesti 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen väliseen 
yhteistoimintaan liittyvissä suhteissa;

Or. en

Tarkistus 374
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIT varmistaa, että sen sisäisen 
seurantajärjestelmän kautta kerätyt tiedot, 
myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tulokset, sisällytetään kokonaisuudessaan 
Horisontti Eurooppa -ohjelman yleiseen 
tiedonhallintajärjestelmään. EIT varmistaa, 
että sen seuranta- ja arviointiprosessista 
saatavat yksityiskohtaiset tiedot asetetaan 
viiveettä saataville Horisontti Eurooppa -
ohjelman täytäntöönpanoa palvelevaan 
yhteiseen sähköiseen tietokantaan. Lisäksi 
EIT varmistaa erityisen raportoinnin 
määrällisistä ja laadullisista vaikutuksista, 
mihin sisältyvät myös tarkoituksiinsa 
sidotut määrärahat ja tosiasiallisesti 
suoritetut rahoitusosuudet.

Läpinäkyvyyden ja avoimuuden 
parantamiseksi EIT varmistaa, että sen 
sisäisen seurantajärjestelmän kautta kerätyt 
tiedot, myös osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tulokset, asetetaan 
saataville ja sisällytetään 
kokonaisuudessaan Horisontti Eurooppa -
ohjelman yleiseen 
tiedonhallintajärjestelmään. EIT varmistaa, 
että sen seuranta- ja arviointiprosessista 
saatavat yksityiskohtaiset tiedot asetetaan 
viiveettä saataville Horisontti Eurooppa -
ohjelman täytäntöönpanoa palvelevaan 
yhteiseen sähköiseen tietokantaan. Lisäksi 
EIT varmistaa erityisen raportoinnin 
määrällisistä ja laadullisista vaikutuksista, 
mihin sisältyvät myös tarkoituksiinsa 
sidotut määrärahat ja tosiasiallisesti 
suoritetut rahoitusosuudet.

Or. en
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Tarkistus 375
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 4 alakohta – 4.2 alakohta – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIT:n väliarviointi
Komissio tekee EIT:stä perusteellisen 
väliarvioinnin EIT-asetuksen 
19 artiklassa säädettyjen kausittaisten 
arviointien pohjalta. Väliarviointi on 
suoritettava avoimella ja läpinäkyvällä 
menettelyllä valittujen riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella heti, kun 
EIT:n täytäntöönpanon edistymisestä on 
saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin 
viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, 
kun ohjelman täytäntöönpano on 
käynnistynyt. Väliarvioinnissa olisi 
muiden osatekijöiden ohella arvioitava 
korkeakouluja koskevan pilottihankkeen 
menestystä ja mahdollista jatkamista tai 
laajentamista sekä sitä, täyttyvätkö 
tarvittavat talousarvioedellytykset 
mahdollisten uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen perustamiseksi. 
Väliarvioinnissa olisi myös tarkasteltava 
määrälliseltä ja laadulliselta kannalta 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
panosta kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentämiseen nollaan, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan 
ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Väliarvioinnissa 
arvioidaan lisäksi myös mahdollisuutta 
lähentää kaikkia Horisontti Eurooppa -
ohjelman pilarin III 
täytäntöönpanoelimiä, jotta voidaan luoda 
innovointia varten keskitetty palvelupiste 
erilaisine täydentävine toimineen.

Or. en


