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Tarkistus 99
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon ilmastosopimuksen 
osapuolten 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 100
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon YK:n kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja kestävän kehityksen 
tavoitteet,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 101
Klaus Buchner
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 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 final),

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 102
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 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

Tarkistus 103
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komissio totesi, että on toimittava 
kiireesti ja kunnianhimoisesti 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
ilmastoon liittyvien haasteiden 
ratkaisemiseksi, rajoitettava ilmaston 
lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen ja 
vältettävä biologisen monimuotoisuuden 
laajamittainen häviäminen, ja hyväksyi 
tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta, jossa sitouduttiin 
tekemään unionista terveempi ja 
kestävämpi, oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jossa kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä on päästy eroon. 
Ehdotetulla eurooppalaisella ilmastolailla 
(COM(2020)0080) saatetaan osaksi 
lainsäädäntöä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa asetettu tavoite 
tehdä Euroopan taloudesta ja 
yhteiskunnasta ilmastoneutraaleja. Tämä 
tarkoittaa nollanettopäästöjen 
saavuttamista unionin tasolla 
vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä 
ja suojelemalla luonnonympäristöä. Tämä 
muutos on mahdollinen vain lisäämällä 
tutkimusta ja innovointia, mikä korostaa 
tarvetta vahvistaa suotuisia olosuhteita ja 
investointeja Euroopan tietopohjan ja 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien 
parantamiseksi erityisesti vihreiden, 
ilmastoystävällisten teknologioiden ja 
innovaatioiden alalla.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 104
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
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Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaavia 
innovaatioekosysteemejä. Sen olisi 
ensisijaisesti pyrittävä edesauttamaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kaikkein 
korkealuokkaisimpien 
innovointivalmiuksien kehittämistä. Tätä 
varten EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava synergioita niiden 
kesken.

(4) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaavia 
innovaatioekosysteemejä. Sen olisi 
ensisijaisesti pyrittävä edesauttamaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kaikkein 
korkealuokkaisimpien 
innovointivalmiuksien kehittämistä.  Tätä 
varten EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava synergioita niiden 
kesken, varmistettava laaja 
maantieteellinen kattavuus, jotta voidaan 
kuroa umpeen alueelliset erot, myös 
jäsenvaltioiden sisällä, ja ehkäistä 
innovaatiokuilun syntyminen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 105
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, innovaatiokolmioon 
vaikuttava odottamaton kriisi mukaan 
lukien, vastaavia innovaatioekosysteemejä. 



AM\1204117FI.docx 7/177 PE650.626v01-00

FI

unionin ja jäsenvaltioiden kaikkein 
korkealuokkaisimpien 
innovointivalmiuksien kehittämistä. Tätä 
varten EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava synergioita niiden 
kesken.

Sen olisi ensisijaisesti pyrittävä 
edesauttamaan unionin ja jäsenvaltioiden 
kaikkein korkealuokkaisimpien 
innovointivalmiuksien kehittämistä.  Tätä 
varten EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava synergioita niiden 
kesken siten, että huippuosaaminen säilyy 
ensisijaisena vaatimuksena.

Or. en

Tarkistus 106
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaavia 
innovaatioekosysteemejä. Sen olisi 
ensisijaisesti pyrittävä edesauttamaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kaikkein 
korkealuokkaisimpien 
innovointivalmiuksien kehittämistä. Tätä 
varten EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava synergioita niiden 
kesken.

(4) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, erityisesti 
kestävän kehityksen tavoitteisiin ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen nollanettopäästöjen 
saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 2040 
mennessä Pariisin sopimuksen 
mukaisesti, vastaavia 
innovaatioekosysteemejä. Sen olisi 
ensisijaisesti pyrittävä edesauttamaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kaikkein 
korkealuokkaisimpien 
innovointivalmiuksien kehittämistä. Tätä 
varten EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava synergioita niiden 
kesken.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 107
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick 
Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaavia 
innovaatioekosysteemejä. Sen olisi 
ensisijaisesti pyrittävä edesauttamaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kaikkein 
korkealuokkaisimpien 
innovointivalmiuksien kehittämistä. Tätä 
varten EIT:n olisi helpotettava ja 
edistettävä Euroopan eri 
innovaatioyhteisöjen verkostoitumista ja 
yhteistyötä sekä luotava synergioita niiden 
kesken.

(4) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaavia 
innovaatioekosysteemejä. Sen olisi 
ensisijaisesti pyrittävä edesauttamaan 
unionin ja jäsenvaltioiden lahjakkuus-, 
yrittäjyys- ja innovointivalmiuksien 
kehittämistä sekä parantamaan unionin 
asemaa maailmanlaajuisessa 
innovaatioympäristössä.  Tätä varten 
EIT:n olisi helpotettava ja edistettävä 
Euroopan eri innovaatioyhteisöjen 
verkostoitumista ja yhteistyötä sekä 
luotava synergioita niiden kesken.

Or. en

Tarkistus 108
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Covid-19-taudin leviämiseen 
liittyvällä epävakaudella oli valtava 
vaikutus talouteen ja sen vuoksi on 
tärkeää tunnistaa yliopistoihin, 
tutkijoihin, yrityksiin ja muihin 
sidosryhmiin kohdistuvat haastavat 
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vaikutukset, jotta voidaan turvata 
osaamiskolmio ja palauttaa luottamus 
kaikkien toimijoiden välille. Näissä 
olosuhteissa on tarpeen, että EIT 
valmistelee kaksivuotisen kriisiohjelman, 
jonka painopisteet muokataan 
vastaamaan kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön asettamia tarpeita 
covid-19-kriisin voittamiseksi ja kriisin 
jälkeiseen aikaan sopeutumiseksi.

Or. en

Tarkistus 109
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Pitkän aikavälin strategia, EIT:n 
tavoitteet ja rahoitustarpeet kaudelle 2020–
2027, joka kattaa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen, olisi esitettävä 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa. 
Strategisessa innovaatio-ohjelmassa olisi 
määriteltävä EIT:n keskeiset toimet, 
kohdennetut tulokset, odotettu 
sosioekonominen vaikutus, mukaan 
lukien sen vaikutus kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentämiseen nollaan 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä ja 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Siinä olisi varmistettava 
yhdenmukaisuus unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman kanssa ja 
edistettävä synergioita muiden kyseeseen 
tulevien monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien unionin ohjelmien sekä muiden 
unionin aloitteiden, politiikkojen, 
sitoumusten ja välineiden kanssa, etenkin 
sellaisten, joilla tuetaan koulutusta ja 
alueellista kehitystä. Ottaen huomioon 
strategisen innovaatio-ohjelman 
tärkeyden unionin innovaatiopolitiikan 
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kannalta ja sen sosioekonomisten ja 
sosioekologisten vaikutusten poliittisen 
merkityksen unionille Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi 
hyväksyttävä se komission EIT:n esityksen 
perusteella laatiman ehdotuksen pohjalta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 110
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) EIT:n strategiset prioriteettialat ja 
rahoitustarpeet kulloisenkin monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavaksi seitsemän 
vuoden ajanjaksoksi olisi esitettävä 
strategisessa innovaatio-ohjelmassa, kun 
taas kaksi ensimmäistä vuotta olisi 
varattava covid-19-kriisiä koskevalle 
kriisiohjelmalle. Strategisessa innovaatio-
ohjelmassa olisi varmistettava 
yhdenmukaisuus Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman, etenkin strategisten 
tutkimus- ja innovointisuunnitelmien, 
kanssa ja edistettävä synergioita muiden 
kyseeseen tulevien monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvien unionin 
ohjelmien sekä muiden unionin aloitteiden, 
politiikkojen ja välineiden kanssa, etenkin 
sellaisten, joilla tuetaan koulutusta ja 
alueellista kehitystä. Ottaen huomioon 
strategisen innovaatio-ohjelman 
tärkeyden unionin innovaatiopolitiikan 
kannalta ja sen sosioekonomisten 
vaikutusten poliittisen 
merkityksen unionille Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi 
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hyväksyttävä se komission EIT:n esityksen 
perusteella laatiman ehdotuksen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 111
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

EIT-asetuksen ajallinen neutraalius olisi poistettava, ja EIT:n olisi kytkettävä Horisontti 
Eurooppa -ohjelmaan.
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Tarkistus 112
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 113
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Covid-19-epidemian aiheuttama 
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kriisi on aiheuttanut valtavia haitallisia 
vaikutuksia jäsenvaltioiden terveys- ja 
talousjärjestelmiin, mikä aiheuttaa 
yhteiskunnallisia häiriöitä. Nämä 
vaikutukset edellyttävät kaikkien unionin 
toimielinten, elinten, laitosten ja 
virastojen yhteistyötä, ja EIT:n olisi 
edistettävä innovointitoimia, joita 
tarvitaan, jotta kriisiin voidaan vastata 
johdonmukaisesti ja jotta voidaan edistää 
Euroopan elvytyssuunnitelmaa ja siten 
yhteiskuntiemme ja taloutemme pitkän 
aikavälin elpymistä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja selviytymiskyvyn 
pohjalta. Lisäksi EIT:n ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi tehostettava 
toimiaan mikroyritysten, pienten ja 
keskisuurten yritysten, startup-yritysten 
sekä opiskelijoiden, tutkijoiden, yrittäjien 
ja työntekijöiden selviytymiskyvyn 
tukemiseksi ja parantamiseksi sekä 
elinvoimaisten innovaatioekosysteemien 
säilyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 114
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Covid-19-epidemian aiheuttamalla 
kriisillä on ollut valtavia haitallisia 
vaikutuksia jäsenvaltioiden terveys- ja 
talousjärjestelmiin, ja ne ovat saaneet 
aikaan yhteiskunnallisia häiriöitä. Nämä 
vaikutukset edellyttävät kaikkien unionin 
toimielinten, elinten, laitosten ja 
virastojen yhteistyötä, ja EIT:n olisi 
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osallistuttava innovointitoimiin, joita 
tarvitaan, jotta kriisiin voidaan vastata 
johdonmukaisesti. Lisäksi EIT:n ja sen 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
tehostettava toimiaan mikroyritysten, 
pienten ja keskisuurten yritysten, startup-
yritysten sekä opiskelijoiden, tutkijoiden, 
yrittäjien ja työntekijöiden 
selviytymiskyvyn tukemiseksi ja 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 115
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Covid-19-kriisin vaikutusten 
käsittelemistä koskevaa käynnissä olevaa 
tutkimusta olisi nopeutettava. EIT:n olisi 
nopeutettava tämän tutkimuksen 
vaikutusta ja autettava kehittämään tästä 
tutkimuksesta syntyviä tuotteita ja 
innovatiivisia palveluja ja varmistettava, 
että ne tavoittavat mahdollisimman monia 
ihmisiä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 116
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
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Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 117
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

organisatoristen lähestymistapojen, 
uusien liiketoimintamallien, 
järjestelmäinnovoinnin ja julkisen 
sektorin innovaatioiden kehittäminen, 
jotka täydentävät tarvittavalla tavalla 
teknologiakeskeisiä innovointitoimia. 
EIT:n olisi toiminnallaan edistettävä 
säännöllistä vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan, myös tutkimus- ja 
innovaatiokeskusten, pk-yritysten, korkea-
asteen koulutuksen ja teollisuuden kanssa.

Or. en

Perustelu

EIT-asetuksen ajallinen neutraalius olisi poistettava, ja EIT:n olisi kytkettävä Horisontti 
Eurooppa -ohjelmaan (tätä sovelletaan läpi asetuksen). Tämä tarkistus on tarpeen tekstin 
sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska tarkistukset liittyvät kiinteästi 
muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 118
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman mukaisesti EIT:n toimien 
olisi vastattava Euroopan strategisiin 
pitkän aikavälin innovaatiohaasteisiin, 
erityisesti tieteenalojen rajat ylittävillä 
ja/tai monitieteisillä aloilla, mukaan lukien 
Euroopan tasolla jo määritellyt haasteet. 
EIT:n olisi toiminnallaan edistettävä 
säännöllistä vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan, myös tutkimus- ja 
innovaatiokeskusten, pk-yritysten, korkea-
asteen oppilaitosten ja teollisuuden 
kanssa.

Or. en
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Tarkistus 119
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman mukaisesti EIT:n toimien 
olisi vastattava Euroopan strategisiin 
pitkän aikavälin innovaatiohaasteisiin, 
erityisesti tieteenalojen rajat ylittävillä 
ja/tai monitieteisillä aloilla, mukaan lukien 
Euroopan tasolla jo määritellyt haasteet. 
EIT:n olisi toiminnallaan edistettävä 
säännöllistä vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Or. en

Tarkistus 120
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 121
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) EIT:n olisi pyrittävä toimimaan 
entistä tiiviimmin pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) kanssa, jotta 
varmistetaan niiden aktiivinen 
osallistuminen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan. Lisäksi 
julkisten yhtiöiden ja 
paikallisviranomaisten sekä voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen olisi 
tarvittaessa osallistuttava osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 122
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
liittyvän toiminnan edistämisen olisi 
oltava osa EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimintaa, koska 
yhteiskunnalliset yritykset ovat 
luonteeltaan erittäin innovatiivisia, kun 
ajatellaan niiden tuottamia hyödykkeitä 
tai palveluja, niiden organisaatiota tai 
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niiden käyttämiä tuotantomenetelmiä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 123
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) EIT:n olisi toiminnassaan 
käytettävä ensisijaisesti huippuosaamiseen 
perustuvia laajamittaisia eurooppalaisia 
korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien autonomisia 
institutionalisoituja kumppanuuksia 
innovaatioprosessiin kuuluvina kestävinä ja 
pitkäaikaisina itsenäisinä strategisina 
verkostoina. Näistä kumppanuuksista olisi 
pyrittävä tekemään taloudellisesti kestäviä 
mobilisoimalla varoja muista julkisista ja 
yksityisistä lähteistä sekä houkuttelemalla 
ja ottamalla mukaan mahdollisimman 
monia EIT:n hallintoneuvoston avoimen 
huippuosaamiseen perustuvan prosessin 
pohjalta eurooppalaisten kumppanuuksien 
valintaa koskevien tutkimusta ja 
innovointia tukevan Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman perusteiden mukaisesti ja 
nimettävä ne osaamis- ja 
innovaatioyhteisöiksi.

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 124
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) EIT:n olisi toiminnassaan 
käytettävä ensisijaisesti huippuosaamiseen 
perustuvia laajamittaisia eurooppalaisia 
korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien autonomisia 
kumppanuuksia innovaatioprosessiin 
kuuluvina kestävinä ja pitkäaikaisina 
itsenäisinä strategisina verkostoina. Näiden 
kumppanuuksien olisi pyrittävä tulemaan 
taloudellisesti kestäviksi houkuttelemalla 
lisää yksityisiä ja julkisia investointeja ja 
houkuttelemaan ja ottamaan mukaan 
mahdollisimman monia uusia 
kumppaneita. EIT:n hallintoneuvoston 
olisi valittava ne avoimen 
huippuosaamiseen perustuvan prosessin 
pohjalta eurooppalaisten kumppanuuksien 
valintaa koskevien unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ja tämän 
asetuksen perusteiden mukaisesti ja 
nimettävä ne osaamis- ja 
innovaatioyhteisöiksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 125
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 126
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a)  Jotta EIT vastaisi osaltaan uusiin 
ja kehittyviin maailmanlaajuisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, sen olisi 
perustettava uusia osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ensisijaisesti vasta sen 
jälkeen, kun se on arvioinut niiden 
yhdenmukaisuuden kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen kanssa sekä niiden 
merkityksen Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman poliittisten painopisteiden 
kannalta, täydentävyyden ja synergian 
muiden EU:n ohjelmien kanssa sekä 
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niiden tuoman lisäarvon, jota on 
käsiteltävä EIT:n mallin avulla. Uusien 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnan 
ja käynnistämisen olisi perustuttava 
avoimiin, läpinäkyviin ja kilpailuun 
perustuviin prosesseihin ja otettava 
huomioon Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman strateginen suunnittelu, 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
väliarviointi sekä EIT:lle kutakin 
budjettikautta varten osoitetut 
määrärahat. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen prosessissa ja 
toiminnassa EIT:n olisi otettava 
huomioon, että kaikilla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöillä ei ole samat 
rahoitustarpeet, koska jotkin niistä ovat 
pääomavaltaisempia kuin toiset.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 127
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
erityisluonteen huomioon ottaen on tarpeen 
säätää osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamista koskevista erityisistä 
vähimmäisehdoista. Nämä ehdot voivat 
poikkeuksellisesti poiketa Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman säännöistä, jotka 
koskevat osallistumista ja levittämistä. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
lisäarvotoimien osalta saatetaan vastaavasti 
tarvita poikkeus omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia, hyödyntämistä ja 
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hyödyntämistä ja levittämistä. levittämistä koskevista erityissäännöistä, 
mutta niistä olisi säädettävä delegoiduilla 
säädöksillä, joissa edellytetään tällaisen 
poikkeuksen myöntämistä vain, jos se on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
asianmukaisesti perusteltua. Nykyisten 
tarpeellisten poikkeusten säilyttämistä 
olisi harkittava mahdollisuuksien 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 128
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 129
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
erityisluonteen huomioon ottaen on tarpeen 
säätää osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamista koskevista erityisistä 
vähimmäisehdoista, jotka poikkeavat 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
säännöistä, jotka koskevat osallistumista ja 
tulosten levittämistä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisön lisäarvotoimien osalta 
saatetaan vastaavasti tarvita erityissääntöjä, 
jotka koskevat omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia, hyödyntämistä ja 
levittämistä.

Or. en

Tarkistus 130
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
erityisluonteen huomioon ottaen on tarpeen 
säätää osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamista koskevista erityisistä 
vähimmäisehdoista. Nämä ehdot voivat 
poiketa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman säännöistä, jotka koskevat 
osallistumista ja levittämistä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisön lisäarvotoimien osalta 
tarvitaan vastaavasti poikkeus 
erityissäännöistä, jotka koskevat 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, 
hyödyntämistä ja levittämistä.

Or. en
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Tarkistus 131
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Hallintoneuvoston olisi myös 
ohjattava EIT:n toimia ja koordinoitava 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
toimintaa toiminnan raportointia, seurantaa 
ja arviointia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman määräysten 
mukaisesti . Hallintoneuvostossa olisi 
oltava jäseninä kokeneita edustajia 
tasapainoisesti yritysmaailmasta, korkea-
asteen koulutuksen ja/tai tutkimuksen 
piiristä ja innovaation alalta. Koska 
johtavana periaatteena on 
huippuosaaminen, EIT:n 
hallintoneuvoston olisi myös 
varmistettava, että sen kokoonpano on 
maantieteellisesti ja 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 132
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Hallintoneuvoston olisi myös 
ohjattava EIT:n toimia ja  koordinoitava   
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaa  

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

toiminnan raportointia, seurantaa ja 
arviointia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman määräysten 
mukaisesti . Hallintoneuvostossa olisi 
oltava jäseninä kokeneita edustajia 
tasapainoisesti yritysmaailmasta, korkea-
asteen koulutuksen ja/tai tutkimuksen 
piiristä ja innovaation alalta. EIT:n 
hallintoneuvoston olisi myös 
varmistettava, että sen kokoonpano on 
maantieteellisesti ja 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 133
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Hallintoneuvoston olisi myös 
ohjattava EIT:n toimia ja koordinoitava 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaa, 
toiminnan raportointia ja seurantaa 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
määräysten mukaisesti. EIT:n 
hallintoneuvoston olisi myös neuvottava 
EIT:tä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
hallinnollisen rasituksen vähentämisessä. 
Hallintoneuvostossa olisi oltava jäseninä 
kokeneita edustajia tasapainoisesti 
yritysmaailmasta, korkea-asteen 
koulutuksen ja/tai tutkimuksen piiristä ja 
innovaation alalta.

Or. en
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Tarkistus 134
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 135
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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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 asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen suhteiden olisi 
perustuttava puitekumppanuus- ja 
avustussopimuksiin , joissa vahvistetaan 
yhteisöjen oikeudet ja velvollisuudet sekä 
varmistetaan toimien riittävä 
yhteensovittaminen ja luodaan menettelyt 
yhteisöjen toimien ja niiden tulosten 
seurantaa ja arviointia varten. 
Puitekumppanuussopimuksella olisi 
varmistettava EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle myöntämän 
rahoitusosuuden jatkuminen kyseeseen 
tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yli. 
Poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 
2018/104612 , jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, säädetään, EIT:n olisi 
voitava tehdä mainittu 
puitekumppanuussopimus aluksi seitsemän 
vuoden ajaksi edellyttäen, että EIT tekee 
väliarvioinnin neljännen vuoden loppuun 
mennessä ottaen huomioon muun muassa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
edistymisen asetettujen tavoitteiden, 
välitavoitteiden, vaikutusten, taloudellisen 
kestävyyden, ilmastoneutraaliuden ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Jos loppuarviointi on 
myönteinen ennen ensimmäisen 
seitsemän vuoden jakson päättymistä, EIT 
voi jatkaa puitekumppanussopimusta 
vielä enintään seitsemän vuoden pituiseksi 
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ajaksi. Jos alkuperäistä seitsemän vuoden 
pituiseksi ajaksi tehtyä sopimusta 
jatketaan, osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle tehdään toinen 
väliarviointi, joka perustuu samoihin 
vaatimuksiin ja menetelmiin ja jossa 
päätetään osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminnan jatkamisesta.

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

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

Or. en

Tarkistus 137
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen suhteiden olisi 
perustuttava   puitekumppanuus- ja 
avustussopimuksiin  , joissa vahvistetaan 
yhteisöjen oikeudet ja velvollisuudet sekä 
varmistetaan toimien riittävä 
yhteensovittaminen ja luodaan menettelyt 
yhteisöjen toimien ja niiden tulosten 
seurantaa ja arviointia varten.  
Puitekumppanuussopimuksella olisi 
varmistettava EIT:n osaamis- ja 
innovaatioyhteisölle myöntämän 

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

rahoitusosuuden jatkuminen kyseeseen 
tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yli. 
Poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 
2018/104612, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, säädetään, EIT:n olisi 
voitava tehdä mainittu 
puitekumppanuussopimus aluksi seitsemän 
vuoden ajaksi ja jatkaa sitä kyseisen 
ajanjakson yli toiseksi enintään seitsemän 
vuoden pituiseksi ajaksi. EIT arvioi 
jatkoaikaa ensimmäisen jakson 
neljänteen vuoteen mennessä ja arvioi 
osaamis- ja innovaatioyhteisön myönteistä 
edistymistä sen tavoitteiden ja 
välitavoitteiden saavuttamisessa. 
Myönteisen arvioinnin jälkeen EIT:n olisi 
voitava jatkaa 
puitekumppanuussopimusta enintään 
seitsemän vuoden pituiseksi ajaksi.

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

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

Or. en

Tarkistus 138
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(12 a) Jollei ennen 
puitekumppanuussopimuksen 
neljännentoista vuoden päättymistä 
tehdyn loppuarvioinnin tuloksesta muuta 
johdu, EIT voi tehdä osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa 
yhteistyöpöytäkirjan, jonka tarkoituksena 
on ylläpitää yhteistyötä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa 
puitekumppanuussopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen tai 
poikkeuksellisissa asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
tehdyn puitekumppanuussopimuksen 
voimassaoloaikaa. Voimassaoloajan 
jatkamisesta olisi päätettävä 
riippumattomien ulkopuolisten 
asiantuntijoiden tekemän, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tehokkuutta 
koskevan perusteellisen arvioinnin 
myönteisen tuloksen perusteella ja 
edellyttäen, että niillä on riittävä vaikutus 
ja taloudellinen kestävyys. Jatkon olisi 
oltava kestoltaan, talousarvioltaan ja 
soveltamisalaltaan rajoitettu sellaisiin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön toimiin, 
jotka eivät vielä ole taloudellisesti kestäviä 
mutta jotka ovat ratkaisevan tärkeitä sen 
tehtävien, toimien ja valmiuksien 
kannalta kiireellisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastattaessa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 139
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(13) On tarpeen tukea korkea-asteen 
koulutusta, joka on olennainen mutta usein 
pois jäävä osa kokonaisvaltaista 
innovaatiostrategiaa. EIT:n olisi kuitenkin 
lopetettava asteittain erilliset EIT:n 
koulutusohjelmat, joilla on EIT:n tunnus, 
ja keskityttävä osaamiskolmiossa 
annettavaan koulutukseen.

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet perustuvat osaamiskolmion 
kaikkien kolmen osatekijän – koulutuksen, innovoinnin ja yritysten perustamisen – 
integrointiin, sillä se on tehokkain keino edistää EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tavoitteita kokonaisuudessaan. Euroopan koulutusjärjestelmän parantamiseen tähtäävä 
yksinomaan koulutuksen alalla toteutettava toiminta ei kuulu EIT:n ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tehtäviin.

Tarkistus 140
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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 141
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 142
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 143
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Teollisuuden sekä rahoitus- ja 
palvelusektorien odotetaan osallistuvan 
merkittävässä määrin osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoittamiseen. 
Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi 
pyrittävä aktiivisesti varhaisesta vaiheesta 
lähtien taloudelliseen kestävyyteen ja 
saamaan yksityissektorin rahoitusosuus 
mahdollisimman suureksi. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja niiden 
kumppaniorganisaatioiden olisi tuotava 
julkisuuteen se, että niiden toiminta 
tapahtuu EIT:n puitteissa ja että ne saavat 
rahoitusta unionin yleisestä talousarviosta. 
Lisäksi rahoituksen avoimuutta olisi 
lisättävä tarjoamalla julkisesti saatavilla 
olevaa tietoa siitä, mitä hankkeita 
rahoitetaan ja miten rahoitus 
kohdennetaan.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 144
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 145
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Covid-19-kriisin odotetaan 
vaikuttavan teollisuuden sekä rahoitus- ja 
palvelusektorien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoittamiseen 
osoitettaviin rahoitusosuuksiin. Siitä 
huolimatta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi 
pyrittävä taloudelliseen kestävyyteen ja 
saamaan yksityissektorin rahoitusosuus 
mahdollisimman suureksi. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ja niiden 
kumppaniorganisaatioiden olisi tuotava 
julkisuuteen se, että niiden toiminta 
tapahtuu EIT:n puitteissa ja että ne saavat 
rahoitusta unionin yleisestä talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 146
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
innovaatiotoiminnan ja 
markkinaläheisten toimien olisi oltava 
taloudellisesti kestäviä mahdollisimman 
varhaisesta vaiheesta lähtien ja joka 
tapauksessa 15 vuoden kuluessa niiden 
perustamisesta, mutta osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen korkea-asteen 
koulutuksen ja horisontaalisten toimien 
olisi voitava edelleen saada EIT:n 
rahoitusta tiukoin edellytyksin. EIT:n 
hallintoneuvosto voi tätä varten päättää 
puitekumppanuussopimuksen, jonka on 
oltava soveltamisalaltaan, kestoltaan ja 
talousarvioltaan rajoitettu, mahdollisesta 
jatkamisesta riippumattomien 
asiantuntijoiden suorittaman 
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perusteellisen arvioinnin jälkeen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 147
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 148
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) EIT:n olisi laadittava   konsolidoitu 
vuotuinen toimintakertomus  edellisen 
kalenterivuoden aikana toteutetuista 
toimista  ja toiminnan tuloksista    . EIT:n 
olisi laadittava myös yhtenäinen ohjelma-

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

asiakirja , jossa esitetään sen 
suunnittelemat toimet vuotuisten ja 
monivuotisten ohjelmien osalta ja jonka 
avulla EIT voi vastata tieteen, teknologian, 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
innovaation ja muiden asiaan liittyvien 
alojen sisäiseen ja ulkoiseen kehitykseen. 
Nämä asiakirjat olisi toimitettava 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle tiedoksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 149
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 150
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 151
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) EIT:n olisi laadittava   konsolidoitu 
vuotuinen toimintakertomus  edellisen 
kalenterivuoden aikana toteutetuista 
toimista  ja toiminnan tuloksista    . EIT:n 
olisi laadittava myös yhtenäinen ohjelma-
asiakirja  , jossa esitetään sen 
suunnittelemat toimet  vuotuisten ja 
monivuotisten ohjelmien osalta  ja jonka 

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

avulla EIT voi vastata tieteen, teknologian, 
korkea-asteen koulutuksen, innovaation, 
yhteiskunnallisten haasteiden ja muiden 
asiaan liittyvien alojen sisäiseen ja 
ulkoiseen kehitykseen. Nämä asiakirjat 
olisi asetettava Euroopan parlamentin 
saataville.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 152
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 153
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Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 154
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On aiheellista, että komissio 
käynnistää   riippumattomat ulkoiset 
arvioinnit  EIT:n ja myös  osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen  toiminnasta 
erityisesti strategisen innovaatio-ohjelman 
valmistelua silmällä pitäen.  Näissä 
arvioinneissa olisi tarkasteltava sitä, miten 
EIT täyttää tehtävänsä, ja niissä olisi EIT:n 

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

ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kaiken 
toiminnan kattavasti arvioitava sen 
tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta, 
tehokkuutta, avoimuutta, eurooppalaista 
lisäarvoa, vaikutusta ja 
johdonmukaisuutta. Nämä arvioinnit olisi 
otettava huomioon Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman mukaisesti tehtävissä 
komission ohjelma-arvioinneissa.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 156
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) On tärkeää edistää vahvaa 
synergiaa EIT:n ja Euroopan 
innovaationeuvoston välillä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen olisi edistettävä 
innovatiivisten yritysten perustamista 
tiiviissä synergiassa Euroopan 
innovaationeuvoston kanssa ja täydentäen 
sen toimintaa, ja EIT:n edunsaajien olisi 
voitava hakea Euroopan 
innovaationeuvoston välineiltä tukea 
EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tarjoamien palvelujen lisäksi. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tukemilla suuren 
kasvupotentiaalin omaavilla startup-
yrityksillä voi olla paremmat 
mahdollisuudet osallistua Euroopan 
innovaationeuvoston toimiin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti, 
jotta niitä voidaan auttaa laajentamaan 
toimintaansa nopeasti.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) EIT:n olisi voitava päättää esittää 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja 
sen strategisen suunnittelun mukaisesti 
uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
painopistealoilla, jotka auttavat 
vastaamaan uusiin ja kehittyviin 
maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Ensimmäinen osaamis- ja 
innovaatioyhteisö liittyy kulttuurialaan ja 
luoviin toimialoihin, ja se on määrä 
käynnistää vuonna 2022, ja toisen on 
tarkoitus liittyä vesi-, meri- ja 
merenkulkualaan, ja se on määrä 
käynnistää vuonna 2025. EIT:n 
hallintoneuvosto on määritellyt molemmat 
painopistealoiksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 158
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 159
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 160
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

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

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

Or. en

Perustelu

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'sosiaalisella innovaatiolla’ 
tarkoitetaan innovaatiotoimien 
osakokonaisuutta, jolla pyritään 
kehittämään uusia ideoita, tavaroita, 
palveluja, prosesseja ja malleja, jotta 
voidaan paremmin käsitellä 
yhteiskunnallisia kysymyksiä, luoda 
sosiaalisia suhteita ja muodostaa uusia 
yhteistyömuotoja ja pyytää julkisia ja 
yksityisiä toimijoita, myös 
kansalaisyhteiskuntaa, käsittelemään 
tehokkaammin vastaamatta jääneitä 
yhteiskunnallisia haasteita;

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 162
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’osaamis- ja innovaatioyhteisöllä’ 
tarkoitetaan sen täsmällisestä 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 

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

muiden innovaatioprosessiin osallistuvien 
tahojen autonomista institutionaalista 
eurooppalaista kumppanuutta, jota 
tarkoitetaan Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmassa, joka toimii yhteiseen 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
innovaatiosuunnitteluun perustuvana 
strategisena verkostona ja jonka tavoitteena 
on vastata EIT:lle asetettuihin haasteisiin 
sekä osaltaan edistää Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 164
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. Yhteistoimintakeskittymät 
eivät aina sijaitse samassa paikassa, jossa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tärkeimmät 
kumppanit ovat, joten joustavuussyistä määritelmässä olisi otettava tämä huomioon.



PE650.626v01-00 50/177 AM\1204117FI.docx

FI

Tarkistus 165
Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 167
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’kriisiohjelmalla’ tarkoitetaan 
kahden vuoden ajanjaksoa, jonka aikana 
EIT muokkaa painopisteitään 
vastaamaan kunkin osaamis- ja 
innovaatioyhteisön asettamiin tarpeisiin 
covid-19-kriisistä selviytymiseksi ja kriisin 
jälkeiseen aikaan mukautumiseksi;

Or. en

Tarkistus 168
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

Komission teksti Tarkistus

2 b) ’innovaatiokeskittymällä’ 
tarkoitetaan useisiin jäsenvaltioihin 
perustettuja dynaamisia EIT-yhteisön 
toimistoja, jotka edustavat koko EIT-
yhteisöä ja pyrkivät varmistamaan EIT:n 
jäsennellyn ja riittävän paikallisen 
edustuksen, jotka toimivat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen paikallisten toimien 
yhteys- ja tiedotuspisteinä ja joilla on 
valtuudet tehdä yhteistyötä EIT-yhteisön 
toimistojen välillä ja luoda synergioita 
ekosysteemien kanssa paikallisella, 
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kansallisella ja unionin tasolla;

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. Innovaatiokeskittymiä ei 
välttämättä tarvitse sijoittaa jokaiseen jäsenvaltioon, erityisesti kun otetaan huomioon 
pyrkimykset pitää hallinnolliset kustannukset mahdollisimman alhaisina.

Tarkistus 169
Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

2 b) ’innovaatiokeskittymillä’ 
tarkoitetaan jäsenvaltioihin perustettuja 
dynaamisia EIT-yhteisön toimistoja, jotka 
edustavat koko EIT-yhteisöä, pyrkivät 
varmistamaan EIT:n jäsennellyn ja 
riittävän paikallisen edustuksen, jotka 
toimivat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
paikallisten toimien yhteys- ja 
tiedotuspisteinä ja joilla on valtuudet 
tehdä yhteistyötä ja etsiä synergioita 
ekosysteemien kanssa paikallisella, 
alueellisella, kansallisella ja unionin 
tasolla;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 170
Marisa Matias

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 171
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. Tällä sanamuodolla 
pyritään selventämään, että tämä verkosto on osa Horisontti Eurooppa -ohjelman 
kansallisten yhteyspisteiden järjestelmää eikä itsenäinen rakenne.

Tarkistus 172
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 173
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 174
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b) ’innovaatiokeskittymillä’ 
tarkoitetaan kaikkiin jäsenvaltioihin 
perustettuja dynaamisia EIT-yhteisön 
toimistoja, jotka ovat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnan keskipiste 
näillä aloilla ja joiden tehtävänä on tehdä 
yhteistyötä EIT-yhteisön toimistojen 
välillä ja luoda synergioita ekosysteemien 
kanssa paikallisella, kansallisella ja 
unionin tasolla;

Or. en

Tarkistus 175
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

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

6 a) ’EIT-innovaatiokeskittymällä’ 
tarkoitetaan RIS-jäsenvaltioissa ja -
alueilla perustettua paikallisyhteisöjen 
keskittymää, jossa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt voivat tehdä yhteistyötä 
paikallisten osaamiskolmion toimijoiden 
kanssa pannakseen täytäntöön 
innovointitavoitteita koko unionissa, 
varmistaakseen EIT-yhteisön toiminnan 
tasapainoisemman maantieteellisen 
edustuksen, toimiakseen yhteyspisteenä 
paikallisten toimijoiden kanssa, 
aktivoidakseen ja kansainvälistääkseen 
paikallisia verkostoja, luodakseen 
synergioita ja edistääkseen ekosysteemien 
aktiivista integrointia kaikilla tasoilla 
sekä helpottaakseen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen pyrkimyksiä edistää 
täydentävyyttä ja yhteistyötä 
osaamiskolmiossa; innovaatiokeskittymät 
pyrkivät kasvamaan alueellisiksi 
yhteistoimintakeskittymiksi;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 176
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

6 b) ’EIT:n maakohtaisten 
yhteyshenkilöiden verkostolla’ 
tarkoitetaan on jäsenvaltioiden ja 
Horisontti Eurooppa -ohjelmaan 
assosioituneiden maiden nimeämien 
kansallisten edustajien verkostoa, joka on 
osa Horisontti Eurooppa -ohjelman 
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kansallisten yhteyspisteiden rakennetta ja 
joka auttaa levittämään tietoisuutta, 
antamaan ohjeita, käytännön tietoja ja 
apua EIT:hen osallistumisesta;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 177
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

7)  ’strategisella innovaatio-
ohjelmalla’ tarkoitetaan säädöstä, jossa 
hahmotellaan EIT:n pitkän aikavälin 
strategia ja painopisteet ja määritellään 
sen tavoitteet ja keskeiset toimet tulevia 
aloitteita varten, sen mahdollisuudet saada 
innovoinnista parasta mahdollista lisäarvoa 
ja johon sisältyy yleiskatsaus kulloisenkin 
monivuotisen rahoituskehyksen kattavalle 
seitsemän vuoden aikajaksolle 
suunniteltuihin korkea-asteen 
koulutustoimiin, tutkimustoimiin ja 
innovaatiotoimiin, odotetut tulokset sekä 
odotetut taloudelliset, yhteiskunnalliset ja 
sosioekologiset vaikutukset, erityisesti sen 
vaikutus kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästöjen saavuttamiseen 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä, sekä 
siihen liittyvät Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman poliittiset 
painopisteet ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttaminen, ja tarvittavat 
resurssit kulloisenkin monivuotisen 
rahoituskehyksen kattavalle seitsemän 
vuoden aikajaksolle;
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Or. en

Tarkistus 178
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

7) ’strategisella innovaatio-ohjelmalla’ 
tarkoitetaan toimintapoliittista asiakirjaa, 
jossa hahmotellaan EIT:n prioriteettialat ja 
pitkän aikavälin strategia tulevia aloitteita 
varten ja sen mahdollisuudet saada 
innovoinnista parasta mahdollista lisäarvoa 
ja johon sisältyy Horisontti Eurooppa -
toimintaohjelman ja kulloisenkin 
monivuotisen rahoituskehyksen kattavalle 
seitsemän vuoden aikajaksolle suunnitellut 
tavoitteet, keskeiset korkea-asteen 
koulutustoimet, tutkimus- ja 
innovaatiotoimet, sen toimintatapa, 
odotetut tulokset ja tarvittavat resurssit;

Or. en

Perustelu

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

7 a) ’EIT:n kansallisten 
yhteyspisteiden verkostolla’ tarkoitetaan 
jäsenvaltioiden hallitusten ja Horisontti 
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Eurooppa -puiteohjelmaan 
assosioituneiden maiden nimeämien 
kansallisten edustajien verkostoa, joka 
noudattaa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman rakennetta ja joka 
helpottaa EIT-yhteisön tarjoamien 
mahdollisuuksien, tulosten ja saavutusten 
jäsennellympää levittämistä ja kannustaa 
vastavuoroiseen tietojen, neuvojen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoon EIT:n 
tehtävän mukaisesti;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 180
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 181
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

8) ’alueellisen innovaation ohjelmalla’ 
tai ’RIS-ohjelmalla’ tarkoitetaan 
sidosryhmäyhteistyön järjestelmää, joka on 
kiinteä osa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen monivuotisia 
strategioita ja joka on suunnattu alueille ja 
maille, joiden T&I-suorituskyky on 
heikko, ja jonka tavoitteena on lisätä 
niiden innovointivalmiuksia 
vahvistamalla niiden osallistumista 
osaamiskolmioon liittyviin toimiin ja 
integroimalla uusia kumppaneita 
osaamis- ja innovaatioyhteisöihin ja siten 
edistää innovointia kaikkialla unionissa ja 
varmistaa maantieteellisesti 
tasapainoisempi osallistuminen EIT-
yhteisöön;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 182
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

8) ’alueellisen innovaation ohjelmalla’ 
tarkoitetaan sidosryhmäyhteistyön 
järjestelmää, joka on suunnattu korkea-
asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien välisiin 
kumppanuuksiin innovoinnin tukemiseksi 
kaikkialla unionissa, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien 
maantieteellisen kattavuuden lisäämiseksi 
ja synergioiden laajentamiseksi Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen kanssa 
paikallisten innovaatioekosysteemien 
parantamiseksi kaikkialla unionissa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 183
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

8) ’alueellisen innovaation ohjelmalla’ 
tai ’RIS-ohjelmalla’ tarkoitetaan 
sidosryhmäyhteistyön järjestelmää, joka on 
suunnattu korkea-asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien välisten 
kumppanuuksien perustamiseen T&I-
suorituskyvyltään vaatimattomalla tai 
kohtalaisella tasolla olevilla alueilla ja 
maissa innovoinnin tukemiseksi kaikkialla 
unionissa, jotta voidaan kuroa umpeen 
alueelliset erot ja kaventaa siten 
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innovaatiokuilua;

Or. en

Perustelu

Strategisessa innovaatio-ohjelmassa mainitaan, että RIS on tarkoitettu innovaatioiden 
kehittäjinä vaatimattomalla tai kohtalaisella tasolla oleville alueilla ja maille, joten asetuksen 
on oltava johdonmukainen strategisen innovaatio-ohjelman kanssa. Tämä tarkistus on 
tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska tarkistukset liittyvät 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 184
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

10) ’osaamis- ja innovaatioyhteisön 
liiketoimintasuunnitelmalla’ tarkoitetaan 
asiakirjaa, jossa kuvataan tavoitteet ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisön suunnitellut 
lisäarvotoimet, välitavoitteet sekä odotetut 
tulokset ja osaamis- ja innovaatioyhteisön 
vaikutukset asianomaisella ajanjaksolla, 
mukaan lukien osaamis- ja 
innovaatioyhteisön osallistuminen 
kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästötavoitteen saavuttamiseen 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä, ja 
kestävän kehityksen tavoitteet, niihin 
liittyvät arvioidut rahoitustarpeet ja -
resurssit, sen strategia taloudellisen 
kestävyyden saavuttamiseksi sekä avoin ja 
maantieteellisesti tasapainoisempi 
osallistuminen sen toimiin;

Or. en

Tarkistus 185
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 186
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 187
Robert Roos
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ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 188
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

12) ’yhteistyöpöytäkirjalla’ tarkoitetaan 
EIT:n sekä osaamis- ja innovaatioyhteisön 
välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on 
säilyttää osaamis- ja innovaatioyhteisö 
EIT-yhteisön aktiivisena jäsenenä 
puitekumppanuussopimuksen 
päättymisajankohdan jälkeen ilman, että 
EIT osallistuu toiminnan rahoittamiseen ja 
johon sisältyy edellytykset, joita 
sovelletaan joitakin tiettyjä toimia 
koskeviin EIT:n 
ehdotuspyyntökilpailuihin pääsyyn;

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 189
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

13) ’taloudellisella kestävyydellä’ 
tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kykyä rahoittaa useimmat tai kaikki 
osaamiskolmioon liittyvät toimensa, 
mukaan lukien merkittävä osa 
ekosysteemin ylläpitokustannuksista, 
itsenäisesti ja 
puitekumppanuussopimuksen 
päättymisajankohdan jälkeen. Vaikka 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
innovoinnin ja markkinalähtöisten 
toimien olisi oltava taloudellisesti kestäviä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen korkea-
asteen koulutuksen ja horisontaalisten 
toimien olisi voitava edelleen saada EIT:n 
rahoitusta puitekumppanuussopimuksen 
voimassaolon päätyttyä riippumattomien 
asiantuntijoiden suorittaman 
perusteellisen arvioinnin jälkeen.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kykyä luoda riittävästi tuloja keskeisten 
osaamiskolmiotoimiensa jatkamiseksi, 
mukaan lukien osa sen ekosysteemin 
ylläpitokustannuksista, itsenäisesti EIT:n 
rahoitusosuuksista riippumatta ja 
puitekumppanuussopimuksen 
päättymisajankohdan jälkeen.

Or. en

Tarkistus 191
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

13) ’taloudellisella kestävyydellä’ 
tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kykyä rahoittaa osaamiskolmiotoimiaan 
itsenäisesti EIT:n rahoitusosuuksista 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 192
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3 EIT:n tehtävänä on edistää   
unionin  kestävää talouskasvua ja 
kilpailukykyä tehostamalla 
jäsenvaltioiden ja unionin 
innovointivalmiuksia, jotta voidaan 
vastata  yhteiskunnan kohtaamiin 
merkittäviin haasteisiin. Se pyrkii 
saavuttamaan tavoitteensa edistämällä 

3 Tehtävä ja yleiset tavoitteet
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korkealuokkaisimman korkea-asteen 
koulutustoiminnan, tutkimustoiminnan ja 
innovaatiotoiminnan synergiaa ja 
yhteistyötä ja niitä integroimalla, myös 
kannustamalla yrittäjyyteen.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT:n tehtävänä on edistää unionin 
kestävää talouskehitystä ja vaurautta 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
innovointivalmiuksia, jotta voidaan vastata 
yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin 
kiireellisiin haasteisiin, erityisesti 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjen 
saavuttamiseen viimeistään vuoteen 2040 
mennessä, sekä niihin liittyviin Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman poliittisiin 
painopisteisiin ja kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. Se pyrkii saavuttamaan 
tavoitteensa edistämällä korkea-asteen 
koulutustoiminnan, tutkimustoiminnan, 
innovaatiotoiminnan ja yrittäjähengen 
välistä synergiaa, integraatiota, yhteistyötä 
ja tieteidenvälisiä oppimissilmukoita ja 
täten lujittamalla ja luomalla 
innovaatioekosysteemiä sekä edistämällä 
sisäänrakennettua kestävyyttä ja 
ilmastoneutraaliutta.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 194
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Jens Geier, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT:n tehtävänä on edistää unionin 
kestävää talouskehitystä ja kilpailukykyä 
sekä vastaamista maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Se 
pyrkii saavuttamaan tavoitteensa 
edistämällä korkealuokkaisimman korkea-
asteen koulutustoiminnan, 
tutkimustoiminnan ja innovaatiotoiminnan 
synergiaa ja yhteistyötä ja niitä 
integroimalla, myös kannustamalla 
yrittäjyyteen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 195
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 196
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 197
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Talousarviokaudella 2021–2027 EIT 
edistää osaltaan Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman yleisten tavoitteiden ja 
erityistavoitteiden toteutumista sen 
strategisen suunnittelun mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 198
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT edistää osaltaan Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman yleisten tavoitteiden ja 
erityistavoitteiden toteutumista.

Or. en

Tarkistus 199
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a.EIT:n yleisinä tavoitteina on
a) vahvistaa koko unionissa kestäviä 
innovaatioekosysteemejä, jotka auttavat 
vastaamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin edistämällä synergioita, 
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integrointia ja yhteistyötä korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän 
välillä;
b) edistää yrittäjyys- ja innovaatiotaitojen 
kehittämistä elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta, mukaan lukien unionin 
korkea-asteen oppilaitosten valmiuksien 
lisääminen kaikkialla unionissa, ja tukea 
niiden siirtymistä kohti yrittäjyyden 
edistämistä;
c) tuoda markkinoille uusia ratkaisuja 
maailmanlaajuisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin tai helpottaa muita kestävän 
sosiaalisen käyttöönoton muotoja;
EIT kehittää synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa ja tuo lisäarvoa 
Horisontti Eurooppa -ohjelmassa, 
erityisesti täydentäen Euroopan 
innovaationeuvostoa. Täytäntöönpano 
tapahtuu tukemalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä ja toteuttamalla 
EIT:n koordinoimia toimia.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. Tarkistuksen sanamuoto 
perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan.

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b.EIT:n erityistavoitteina on
a) lisätä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
vaikuttavuutta ja edistää osaamiskolmion 
integrointia;
b) lisätä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
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avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ottamalla 
mukaan laajempi valikoima sidosryhmiä 
koko unionissa;
c) lisätä innovointivalmiuksia korkea-
asteen koulutuksessa kaikkialla unionissa 
edistämällä korkeakoulujen 
institutionaalista muutosta ja niiden 
integrointia innovaatioekosysteemeihin;
d) lisätä EIT:n alueellista tavoittavuutta, 
jotta voidaan puuttua unionin eri 
alueiden välisiin eroihin 
innovointivalmiuksissa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. Tarkistuksen sanamuoto 
perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan.

Tarkistus 201
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritellään EIT:n pitkän aikavälin 
strategiset painopisteet kyseiseksi 
seitsemän vuoden ajaksi tutkimusta ja 
innovointia tukeva puiteohjelma 
huomioiden, ja siihen sisältyy arvio sen 
odotetuista sosioekonomisista 
vaikutuksista sekä sen vaikutuksesta 
kasvihuonekaasupäästöttömän talouden 
saavuttamiseen sekä siihen liittyvistä 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
poliittisista painopisteistä ja kestävän 
kehityksen tavoitteista, sen 
sidosryhmätoimista ja sen 
mahdollisuuksista saada innovoinnista 
parasta mahdollista lisäarvoa. Strategisessa 
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innovaatio-ohjelmassa otetaan huomioon 
19 artiklassa tarkoitetut EIT:n seurannan ja 
arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 202
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritellään EIT:n prioriteettialat ja 
strategia kyseiseksi seitsemän vuoden 
ajaksi, samalla kun kaksi ensimmäistä 
vuotta on varattava kriisiohjelmalle 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelma, 
erityisesti strategiset T&I-suunnitelmat, 
huomioiden, ja siihen sisältyy arvio sen 
sosioekonomisista vaikutuksista ja sen 
mahdollisuuksista saada innovoinnista 
parasta mahdollista lisäarvoa. Strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa otetaan huomioon 
19 artiklassa tarkoitetut EIT:n seurannan ja 
arvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 203
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa 
määritellään EIT:n prioriteettialat ja  
strategia  kyseiseksi seitsemän vuoden 
ajaksi tutkimusta ja innovointia tukeva 
puiteohjelma huomioiden  , ja siihen 

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

sosioekonomisista vaikutuksista ja sen 
mahdollisuuksista saada innovoinnista 
parasta mahdollista lisäarvoa. Strategisessa 
innovaatio-ohjelmassa otetaan huomioon 
19 artiklassa tarkoitetut EIT:n seurannan ja 
arvioinnin tulokset.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 205
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Strategisen innovaatio-ohjelman on 
oltava tutkimusta ja innovointia tukevan 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
tavoitteiden, strategisen monivuotisen 
suunnittelun sekä muun muassa 
raportointia, seurantaa ja arviointia 
koskevien ohjelman vaatimusten 
mukainen, ja sillä on edistettävä synergiaa 
muiden kyseeseen tulevien kulloiseenkin 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuuluvien unionin ohjelmien kanssa, 
etenkin sellaisten, joilla tuetaan koulutusta, 
taitojen kehittämistä, teollisuuden 
kilpailukykyä, yrittäjyyttä ja alueellista 
kehitystä. Sillä on myös saatava aikaan 
asianmukainen synergia ja täydentävyys 
EIT:n toimien ja unionin muiden 
aloitteiden, politiikkojen ja välineiden 
välillä, erityisesti Euroopan 
yliopistoaloitteen, Euroopan 
innovaationeuvoston ja Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmasta annetussa 
päätöksessä tarkoitettujen missioiden 
välillä. Komissio tarjoaa EIT:lle kaiken 
tarvittavan tuen asianmukaisten 
synergioiden ja täydentävyyksien 
luomiseksi päällekkäisyyksiä välttäen 
muiden Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman toimien sekä muiden 
unionin aloitteiden ja ohjelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 206
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Strategisen innovaatio-ohjelman on 
oltava unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman tavoitteiden, 
strategisen monivuotisen suunnittelun, 
raportoinnin, seurannan ja arvioinnin 
sekä ohjelman muiden vaatimusten 
mukainen, ja sillä on edistettävä synergiaa 
muiden kyseeseen tulevien unionin 
ohjelmien kanssa, etenkin sellaisten, joilla 
tuetaan tutkimusta ja innovointia, 
koulutusta, taitojen kehittämistä ja 
yrittäjyyskulttuuria sekä alueellista 
kehitystä. Sillä on myös saatava aikaan 
asianmukainen synergia ja täydentävyys 
EIT:n toimien ja unionin muiden 
aloitteiden, politiikkojen, tavoitteiden ja 
välineiden välillä, erityisesti Euroopan 
innovaationeuvoston, missioiden ja 
muiden Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten kumppanuuksien välillä.

Or. en

Tarkistus 207
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

asianmukainen synergia ja täydentävyys 
EIT:n toimien ja unionin muiden 
aloitteiden, politiikkojen ja välineiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 208
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Strategisen innovaatio-ohjelman on 
oltava Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman tavoitteiden, strategisen 
monivuotisen suunnittelun sekä muun 
muassa raportointia, seurantaa ja arviointia 
koskevien ohjelman vaatimusten mukainen 
sekä varmistettava täydentävyys 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmalla 
perustetun Euroopan 
innovaationeuvoston kanssa. Sillä on 
edistettävä synergiaa ja täydentävyyttä 
EIT:n toimien ja muiden kyseeseen 
tulevien kulloiseenkin monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvien unionin 
aloitteiden, politiikkojen ja välineiden 
kanssa, etenkin sellaisten, joilla tuetaan 
koulutusta ja alueellista kehitystä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 209
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Strategiseen innovaatio-ohjelmaan 
sisältyy arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä 
EIT:n tulevaa toimintaa sekä pitkän 
aikavälin kehitystä ja rahoitusta silmällä 
pitäen. Siinä on myös alustava 
rahoitussuunnitelma, joka kattaa kyseisen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajan, sekä arvion Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman ilmastotoimien 
valtavirtaistamistavoitteeseen 
myötävaikuttavasta talousarviosta 
osaamis- ja innovaatioyhteisöittäin 
eriteltynä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 210
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. EIT ottaa huomioon olemassa 
olevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
näkemykset ja panokset ja laatii 
luonnoksen strategisesta innovaatio-
ohjelmasta seitsemän vuoden ajalle, 
asettaa sen yleisön saataville ja toimittaa 
sen komissiolle.

Or. en

Tarkistus 212
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) hallintoneuvosto, joka koostuu 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan 
alojen kokeneista korkean tason jäsenistä 
ja yhdestä Euroopan innovaationeuvoston 
jäsenestä. Hallintoneuvosto vastaa EIT:n 
toiminnan ohjaamisesta, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnasta, 
nimeämisestä , valvonnasta ja arvioinnista 
sekä kaikista muista strategisista 
päätöksistä. EIT:n hallintoneuvoston 
jäsenten valinnassa on kunnioitettava 
sukupuolten tasapuolista edustusta ja 
otettava huomioon maantieteellisen 
tasapainon peruste.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 213
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) hallintoneuvosto, joka koostuu 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan 
alojen todistetusti ensiluokkaista 
kokemusta omaavista korkean tason 
jäsenistä ja yhdestä Euroopan 
innovaationeuvoston jäsenestä. 
Hallintoneuvosto vastaa EIT:n toiminnan 
ohjaamisesta, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnasta, 
nimeämisestä, rahoituksesta, valvonnasta 
ja arvioinnista sekä kaikista muista 
strategisista päätöksistä. 
Hallintoneuvoston kokoonpanossa on 
otettava huomioon sukupuolten 
tasapuolinen edustus ja maantieteellinen 
tasapaino;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 214
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. EIT:n ja Euroopan 
innovaationeuvoston välisen synergian ja täydentävyyden edistämiseksi ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi hallintoneuvostoissa on oltava yhteinen jäsen.

Tarkistus 215
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 216
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 217
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 218
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a.  Jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmässä on yksi edustaja kustakin 
jäsenvaltiosta ja yksi edustaja kustakin 
assosioituneesta maasta. Ryhmä antaa 
hallintoneuvostolle ja johtajalle neuvoja 
strategisesti tärkeissä kysymyksissä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 220
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmaa noudattaen määrittelee 
keskeiset prioriteettinsa ja toimensa 
strategisen innovaatio-ohjelman 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 221
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tarjoaa tarvittavaa tukea ja 
synergioita osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi 
ja Euroopan talouden elpymisen 
aikaansaamiseksi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan sisältyvien 
painopisteiden ja selviytymiskyvyn 
perusteella;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 223
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a a) esittää kaksivuotisen 
kriisiohjelman yhteistyössä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 224
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) varmistaa avoimuuden ja tekee 
toimintaansa tunnetuksi mahdollisten 
kumppaniorganisaatioiden parissa, etenkin 
pk-yritysten ja T&I-suorituskyvyltään 
heikommissa maissa ja alueilla nousevien 
huippuosaamiskeskusten parissa, ja 
rohkaisee niitä osallistumaan toimintaansa;

Or. en

Perustelu

Heikommin suoriutuvien EU:n alueiden huippuosaamiskeskusten on kehittyneempien alueiden 
huippuosaamiskeskuksia vaikeampi osallistua osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. EIT:n olisi 
kehitettävä sidosryhmätoimia, joilla lisätään niiden mahdollisuuksia osallistua EIT:n 
toimintaan ja erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. Vastaavasti pk-yrityksille on 
tärkeää antaa mahdollisuus osallistua aktiivisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöihin.

Tarkistus 225
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 227
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 228
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 229
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

c a) ohjaa RIS-järjestelmän 
täytäntöönpanoa tarjoamalla keinoja 
innovaatiokeskittymien perustamiseksi 
EIT:n RIS-jäsenvaltioihin.

Or. en

Perustelu

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

d a) hankkii varoja julkisista ja 
yksityisistä lähteistä ja käyttää 
resurssejaan tämän asetuksen mukaisesti 
ja pyrkii erityisesti keräämään 
merkittävän ja kasvavan osan 
talousarviostaan yksityisistä lähteistä ja 
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omasta toiminnastaan saatavista tuloista;

Or. en

Perustelu

Koska on tärkeää saavuttaa rahoituksen kestävyys niiden osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tapauksessa, joihin EU on investoinut huomattavan määrän varoja, säännös olisi otettava 
uudelleen käyttöön, jotta EIT voi auttaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjä vaihtoehtoisten 
varojen hankinnassa.

Tarkistus 232
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) laajentaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin osallistuvien korkea-
asteen oppilaitosten myöntämien 
loppututkintojen, jotka luokitellaan EIT-
tutkinnoiksi, soveltamisalaa ja lujittaa 
niiden tunnustamista ja näkyvyyttä EIT-
yhteisön ulkopuolella ja laajentaa niitä 
elinikäisen oppimisen ohjelmiksi, joissa 
painotetaan digitaalisten ja 
yrittäjyystaitojen hankkimista, 
uudelleenkoulutusta ja kehittämistä, 
varmistaen samalla sukupuolten 
tasapuolinen edustus;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 233
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) lopettaa asteittain EIT:n erilliset 
koulutusohjelmat, joilla on EIT:n tunnus, 
ja keskittyä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen osaamiskolmiossa 
antamaan koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 234
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 235
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 236
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

f a) edistää EIT-yhteisön tuottamien 
tulosten ja mahdollisuuksien laajaa 
levittämistä, viestintää ja hyödyntämistä, 
jotta voidaan lisätä EIT:n tunnettuutta ja 
näkyvyyttä ja sitä koskevaa tietämystä 
kaikkialla unionissa sekä kannustaa 
osallistumaan EIT-yhteisön toimiin;

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 237
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) vaalii  huippuosaamista  korkea-
asteen koulutuksessa, tutkimuksessa ja 
innovoinnissa  etenkin   tuomalla osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä esiin huippuosaavina 
innovointikumppaneina  ;

g) vaalii huippuosaamista korkea-
asteen koulutuksessa, tutkimuksessa ja 
innovoinnissa etenkin tuomalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä esiin huippuosaavina 
innovointikumppaneina ja tukemalla niitä 
tehokkaan rahoituksen kestävyyttä 
koskevan strategian kehittämisessä 
varojen saamiseksi käyttöön muista 
julkisista ja yksityisistä lähteistä;

Or. en

Perustelu

Nykyisessä EIT-asetuksessa (294/2008) tähän artiklaan sisältyy kohta (5 kohdan d alakohta), 
jonka komissio on poistanut ehdotuksestaan: "d) hankkii varoja julkisista ja yksityisistä 
lähteistä sekä käyttää resurssejaan tämän asetuksen mukaisesti. Se pyrkii erityisesti 
rahoittamaan toimintansa suurelta osin yksityisistä lähteistä ja sen omasta toiminnasta 
saaduilla tuloilla sekä kasvattamaan tätä osuutta”. Tämä tehtävä olisi säilytettävä EIT:lle 
annettujen tehtävien luettelossa, koska osaamis- ja innovaatioyhteisöjen auttaminen 
keräämään vaihtoehtoisia varoja on tehokkain tapa tuoda ”osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
esiin huippuosaavina innovointikumppaneina”, kuten tässä kohdassa nyt todetaan.

Tarkistus 238
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) vaalii  huippuosaamista  korkea-
asteen koulutuksessa, tutkimuksessa ja 
innovoinnissa  etenkin   tuomalla osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjä esiin huippuosaavina 

g) vaalii huippuosaamista korkea-
asteen koulutuksessa, tutkimuksessa ja 
innovoinnissa muun muassa tuomalla 
EIT-laatumerkkiä esiin sekä tuomalla 
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innovointikumppaneina  ; osaamis- ja innovaatioyhteisöjä esiin 
huippuosaavina innovointikumppaneina;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) edistää monitieteistä näkökulmaa 
innovointiin, sosiaaliseen innovointiin, 
integroimalla niihin teknologiset, 
sosiaaliset ja ei-teknologiset ratkaisut, 
sisäänrakennettu kestävyys ja 
ilmastoneutraalius, organisaatioon liittyvät 
toimintatavat ja uudet liiketoimintamallit, 
järjestelmien ja julkisen sektorin 
innovointi;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 240
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

i a) arvioi teollis- ja tekijänoikeuksiin 
liittyviä käytäntöjä unionin 
innovaatiotoiminnassa ja niiden 
vaikutusta unionin 
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innovaatiokapasiteettiin, etenkin 
taloudellista vaikutusta pk-yrityksiin; 
kehittää ja antaa ohjeita innovatiivisista 
teollis- ja tekijänoikeuksien malleista, 
jotka edistävät tietämyksen siirtoa ja 
levittämistä, sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen yhteydessä että 
laajemmin kaikkialla unionissa;

Or. en

Perustelu

EIT:n olisi unionin johtavana innovaatioinstituuttina oltava osaltaan kehittämässä ja 
edistämässä innovatiivisia käytäntöjä. EIT:n olisi esimerkiksi toimittava eräänlaisena 
laboratoriona, jossa tuetaan eurooppalaisille toimijoille sopivien innovatiivisten teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien toimintalinjojen kehittämistä ja joka pystyy vastaamaan eri alojen 
ja toimijoiden tarpeisiin kaikkialla unionissa ja toimimaan niiden etujen mukaisesti.

Tarkistus 241
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

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

Komission teksti Tarkistus

i a) tarjoaa tarvittavaa tukea ja 
synergioita osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen kanssa 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi 
ja Euroopan talouden elpymisen 
edistämiseksi samalla kun saavutetaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan 
sisältyvät unionin painopisteet;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 242
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
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Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

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

Komission teksti Tarkistus

i b) varmistaa, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminta on riittävän 
joustavaa, jotta ne pystyvät sopeuttamaan 
toimintonsa covid-19-kriisistä 
aiheutuvaan vaatimusten kasvuun;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 243
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 244
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

k) järjestää vähintään kahdesti 
vuodessa jäsenvaltioiden 
edustajien ryhmän kokouksia, jotka ovat 
erillisiä sidosryhmäfoorumin kokouksista, 
varmistaakseen sianmukaisen 
ajatustenvaihdon ja tiedonkulun EIT:n 
kanssa ja saadakseen tietoa EIT:n sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
saavutuksista, antaakseen niille neuvoja ja 
jakaakseen kokemuksia niiden kanssa. 
Jäsenvaltioiden edustajien ryhmä varmistaa 
myös asianmukaisen synergian ja 
täydentävyyden EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toiminnan sekä 
kansallisten ohjelmien ja aloitteiden välillä, 
mukaan lukien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnan 
mahdollinen kansallinen yhteisrahoitus, 
myös avustaen tätä tarkoitusta varten 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
yhteistyössä tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Euroopan horisontti” 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta annetun neuvoston 
päätöksen 12 artiklalla perustetun 
ohjelmakomitean kanssa; 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden edustajiin ohjelmakomitean kulloisessakin kokoonpanossa kuuluu eri alojen 
ja aiheiden asiantuntijoita, jotka ovat hyvin perillä Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
toisen pilarin erityisklustereissa käsiteltävistä painopisteistä samoin kuin kansallisissa 
tutkimus- ja innovointiohjelmissa käsiteltävistä painopisteistä. He ovat niin ollen mitä 
sopivimmassa asemassa tehdäkseen yhteistyötä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa 
synergioiden yksilöimisessä ja kehittämisessä sekä EU:ssa että kansallisella tasolla.

Tarkistus 245
Marisa Matias

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

Komission teksti Tarkistus

k a) perustaa osaksi Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman kansallisia 
yhteyspisteitä maakohtaisten 
yhteyshenkilöiden verkoston, joka 
helpottaa EIT-yhteisön tarjoamien 
mahdollisuuksien, tulosten ja saavutusten 
jäsennellympää levittämistä ja kannustaa 
tietojen, neuvojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon EIT:n 
institutionaalisen tehtävän mukaisesti;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 246
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

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

Komission teksti Tarkistus

k a) perustaa osaksi Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman kansallisia 
yhteyspisteitä maakohtaisten 
yhteyshenkilöiden verkoston, joka 
helpottaa EIT-yhteisön tarjoamien 
mahdollisuuksien, tulosten ja saavutusten 
jäsennellympää levittämistä ja kannustaa 
tietojen, neuvojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon EIT:n tehtävän 
mukaisesti;

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 247
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

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

Komission teksti Tarkistus

k a) perustaa EIT:n kansallisten 
yhteyspisteiden verkoston, joka helpottaa 
EIT-yhteisön tarjoamien 
mahdollisuuksien, tulosten ja saavutusten 
jäsennellympää levittämistä ja kannustaa 
tietojen, neuvojen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon EIT:n tehtävän 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 248
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

l) suunnittelee ja koordinoi osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen käynnistämiä 
tukitoimia korkeakoulujen yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämiseksi 
kaikkialla unionissa ja niiden 
integroimiseksi 
innovaatioekosysteemeihin. EIT 
suunnittelee ja käynnistää tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa 
pilottihankkeen, jolla tuetaan korkea-
asteen koulutuksen innovointivalmiuksien 
kehittämistä ja joka toteutetaan osaamis- 
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ja innovaatioyhteisöjen kautta. Ulkoiset 
asiatuntijat tekevät pilottivaiheesta 
arvioinnin, ja hallintoneuvosto päättää 
tulosten perusteella, onko toimintaa 
jatkettava ja tehostettava vai onko se 
lopetettava.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

l) suunnittelee ja koordinoi osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen käynnistämiä 
tukitoimia korkeakoulujen, ammatillisten 
oppilaitosten, pk-yritysten ja start-up-
yritysten yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämiseksi ja 
niiden integroimiseksi 
innovaatioekosysteemeihin 
osaamiskolmiolähestymistavan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 250
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet perustuvat osaamiskolmion 
kaikkien kolmen osatekijän – koulutuksen, innovoinnin ja yritysten perustamisen – 
integrointiin, sillä se on tehokkain keino edistää EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tavoitteita kokonaisuudessaan. Euroopan koulutusjärjestelmän parantamiseen tähtäävä 
yksinomaan koulutuksen alalla toteutettava toiminta ei kuulu EIT:n ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tehtäviin.

Tarkistus 251
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 252
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

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

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

l) valvoo osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen käynnistämien 
tukitoimien täytäntöönpanoa 
korkeakoulujen yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittämiseksi ja 
niiden integroimiseksi innovaatiotoimiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 253
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

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

Komission teksti Tarkistus

l a) tehostaa EIT:n rahoittamien 
toimien näkyvyyttä ja tunnustamista 
laajemman yleisön keskuudessa ja 
vahvistaa ja laajentaa EIT:n 
laatumerkkiä EIT:n näkyvyyden ja 
tunnustamisen parantamiseksi eri 
korkeakoulujen, oppilaitosten, 
tutkimuskeskusten ja yritysten välisiin 
kumppanuuksiin perustuvissa 
koulutusohjelmissa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 254
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

l a) helpottaa sellaisten EIT-yhteisön 
yhteisten palvelukokonaisuuksien 
perustamista, joiden tarkoituksena on 
hoitaa yhteisesti erityisiä operatiivisia 
tehtäviä, jotka ovat yhteisiä kaikille EIT:n 
osaamis- ja innovaatioyhteisöille;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään helpottamaan kaikille osaamis- ja innovaatioyhteisöille yhteisten 
prosessien virtaviivaistamista ja siten myös säästämään hallintokuluissa.

Tarkistus 255
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 256
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – -1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1. EIT lujittaa nykyisiä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä, edistää niiden 
kehitystä ja vaikuttavuutta ja tukee niiden 
siirtymistä taloudelliseen kestävyyteen 
puitekumppanuussopimusten lopulta 
päättyessä.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) innovaatiotoiminta ja -investoinnit, 
joissa Euroopan tason toiminta tuo 
lisäarvoa, mukaan lukien innovatiivisten ja 
kestävien yritysten ja start-up-yritysten 
perustamisen ja kehittämisen 
helpottaminen ja tukeminen Euroopan 
innovaationeuvoston toimintaa 
täydentäen, ja joissa otetaan kaikilta osin 
huomioon korkea-asteen koulutuksen ja 
tutkimuksen näkökohdat kriittisen massan 
saavuttamiseksi, jolloin edistetään tulosten 
levittämistä ja hyödyntämistä;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 258
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Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 259
François-Xavier Bellamy

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

Komission teksti Tarkistus

a a) elävillä olennoilla, aineella ja 
energialla toteutettava tutkimustoiminta, 
joka mahdollistaa tiedon laajentamisen ja 
EU:n valmiuksien vahvistamisen terveys-, 
maatalous- ja elintarvikealalla sekä 
energiasiirtymässä, liikenteessä ja 
aluesuunnittelussa, jotta voidaan 
hyödyntää kaikki mahdollisuudet saada 
aikaan onnistunut vihreä siirtymä;

Or. fr

Perustelu

Euroopalla ei ole koskaan ennen ollut yhtä paljon syitä vastata ekologisen ja terveydellisen 
siirtymän haasteeseen. Tämä johtuu sekä siitä, että nämä kaksi teemaa ovat unionin 
kansalaisten ensisijaisia huolenaiheita, sekä EU:n teknologisesta ja rahoituskapasiteetista. 
EIT on erinomainen väline tieteellisen ja teollisen innovoinnin merkityksen edistämiseen 
ekologisen ja terveydellisen siirtymän aikaansaamiseksi. 
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Tarkistus 260
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) innovointiin perustuvat toiminnot, 
tutkimus, kokeilut, demonstronnit ja 
prototyyppien kehittäminen aloilla, joilla 
on keskeinen taloudellinen, 
sosioekologinen ja yhteiskunnallinen 
merkitys ja joilla hyödynnetään sekä 
unionin että kansallisen tason tutkimuksen 
tuloksia unionin kestävyyden, 
ilmastoneutraaliusponnistuksen ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn lujittamiseksi 
ja ratkaisujen löytämiseksi eurooppalaisen 
yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin 
haasteisiin, erityisesti terveydellisiin ja 
digitaalisiin haasteisiin sekä unionin 
ilmastotavoitteiden ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 261
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

eurooppalaisen yhteiskunnan kohtaamiin 
merkittäviin haasteisiin, myös 
terveydellisiin ja digitaalisiin haasteisiin 
sekä unionin ilmastotavoitteiden ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 262
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Jens Geier, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) innovointiin perustuva tutkimus, 
demonstronnit ja prototyyppien 
kehittäminen aloilla, joilla on keskeinen 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys 
ja joilla hyödynnetään sekä unionin että 
kansallisen tason tutkimuksen tuloksia 
unionin kansainvälisen kilpailukyvyn 
lujittamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi 
eurooppalaisen yhteiskunnan kohtaamiin 
merkittäviin haasteisiin, myös unionin 
ilmastotavoitteiden ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 263
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
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Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 264
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) etenkin  maisterin- ja 
tohtorintutkintotason koulutustoiminta sekä 
ammatillinen täydennyskoulutus aloilla, 
joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan 
tuleviin sosioekonomisiin tarpeisiin ja 

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

sosioekologisiin tarpeisiin ja jotka 
laajentavat unionin osaamispohjaa, 
edistävät innovaatioon liittyvien taitojen 
kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen 
parantamista sekä tutkijoiden ja 
opiskelijoiden liikkuvuutta ja edistävät 
tietämyksen jakamista, mentorointia ja 
verkottumista EIT:n puitteissa saadun 
koulutuksen, luokitellut koulutustoimet 
mukaan luettuina, suorittaneiden 
keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 265
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) sidosryhmäyhteistyö ja sellaisista 
innovointialan parhaista toimintatavoista 
oppimisen mahdollistaminen, joissa 
keskitytään yrittäjyyskokemukseen, 
kestävyyteen ja sisäänrakennettuun 
ilmastoneutraaliuteen ennen kaikkea 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, 
julkisten ja kolmannen sektorin 
organisaatioiden sekä yritysmaailman 
yhteistyön sekä poikkitieteellisten 
oppimismekanismien kehittämiseen, 
palvelu- ja rahoitusalat mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 266
Klaus Buchner
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

d a) EIT:n alueellisen innovaation 
ohjelmaan liittyvät toimet, jotka ovat osa 
niiden monivuotisia strategioita 
innovointikapasiteetin ja 
innovaatioekosysteemien vahvistamiseksi 
kaikkialla Euroopassa, jotta voidaan 
vähentää innovaatiotulosten eroja eri 
puolilla unionia ja varmistaa 
maantieteellisesti tasapainoisempi 
osallistuminen EIT-yhteisöön koko 
unionissa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 267
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

d b) tuki toimille, joilla tuetaan 
korkeakouluja, jotta ne voivat paremmin 
sisällyttää innovoinnin arvoketjuihin ja 
ekosysteemeihin ja tuoda ne yhteen 
osaamiskolmion muiden keskeisten 
innovaatiotoimijoiden kanssa ja siten 
parantaa strategisten valmiuksiensa 
kehittämistä;

Or. en
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Perustelu

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

d c) osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
olevien patenttien ja keksintöjen välistä 
suhdetta kartoittavan tietokannan 
perustaminen ja niiden oikeuksien 
haltijoiden määrittäminen;

Or. en

Perustelu

Tietokannan avulla olisi mahdollista kartoittaa teknologiaympäristöä patenttien

näkökulmasta, ja se antaisi uusille toimijoille, jotka haluavat olla mukana osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tutkimus- ja

innovointityössä, mahdollisuuden saada selkeämpi kuva tilanteesta ja arvioida omia 
mahdollisuuksiaan.

Tarkistus 269
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminnan ja, tapauksen mukaan, 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien, erityisesti EIT:n, muiden 



PE650.626v01-00 112/177 AM\1204117FI.docx

FI

täydentävyyteen pyrkiminen. eurooppalaisten kumppanuuksien ja 
tehtävien, välisiin synergiavaikutuksiin ja 
täydentävyyteen pyrkiminen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 270
François-Xavier Bellamy

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toiminnan ja, tapauksen mukaan, 
eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten 
ohjelmien sekä yliopistojen, 
insinöörikoulujen ja tutkimuskeskusten 
välisiin synergiavaikutuksiin ja 
täydentävyyteen pyrkiminen;

Or. fr

Tarkistus 271
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

e a) pyrkiminen rahoittamaan 
toimintansa yhä suuremmaksi osaksi sekä 
julkisista että yksityisistä lähteistä ja 
niiden omasta toiminnasta saaduilla 
tuloilla 17 artiklan mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 272
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 273
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luotava  sisäiset  hallintojärjestelyt, 
joissa otetaan huomioon korkea-asteen 

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

korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja 
innovaation osaamiskolmio;

Or. en

Tarkistus 274
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) varmistettava avoimuutensa ja 
edistettävä sitä selkeillä ja läpinäkyvillä 
markkinoille pääsyä ja niiltä poistumista 
koskevilla kriteereillä sekä avoimilla 
ehdotuspyynnöillä kaikkialla unionissa 
uusille jäsenille, jotka tuovat lisäarvoa 
kumppanuuteen;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) varmistettava, että ne ovat avoimia 
kaikille potentiaalisille uusille 
kumppaniorganisaatioille kaikkialla 
unionissa, myös selkeillä ja läpinäkyvillä 
markkinoille pääsyä ja niiltä poistumista 
koskevilla kriteereillä ja avoimilla 
ehdotuspyynnöillä;

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 276
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) varmistettava avoimuutensa 
avoimilla ehdotuspyynnöillä uusille 
kumppaneille aina kun nämä tuovat 
lisäarvoa kumppanuuteen;

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimittava avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla sisäisten sääntöjensä 
mukaisesti;

c) toimittava avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla sisäisiin sääntöihinsä 
sisällytettävien hyvien hallintokäytäntöjen 
mukaisesti;

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 278
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) laadittava  ja toteutettava  
liiketoimintasuunnitelmia;

d) laadittava ja toteutettava 
liiketoimintasuunnitelmia, mukaan lukien 
selkeät tavoitteet, keskeiset 
tulosindikaattorit, odotettavat tulokset ja 
vaikutukset, tavat, joilla voidaan käsitellä 
sisäänrakennettua kestävyyttä ja 
ilmastoneutraaliutta ja saavuttaa ne, sekä 
määrällisiä ja laadullisia 
seurantamenetelmiä ja -välineitä;

Or. en

Tarkistus 279
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 280
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 282
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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



AM\1204117FI.docx 119/177 PE650.626v01-00

FI

Tarkistus 283
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 284
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laadittava ja toteutettava  
strategioita taloudellisen kestävyyden 
varmistamiseksi.

e) laadittava ja toteutettava strategioita 
taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi 
ottamalla käyttöön varoja julkisista ja 
yksityisistä lähteistä sekä niiden oman 
toiminnan tuottamista tuloista.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laadittava ja toteutettava  
strategioita taloudellisen kestävyyden 
varmistamiseksi.

e) laadittava ja toteutettava strategioita 
sellaisen taloudellisen kestävyyden 
saavuttamiseksi, joka johtaa unionin 
rahoituksen asteittaiseen vähenemiseen.

Or. en

Tarkistus 286
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 287
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) kutsuttava kerran vuodessa koolle 
sidosryhmäfoorumi ja kuultava asiaan 
liittyviä sidosryhmiä;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 288
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Nykyään odotukset muuttuvat vuosittain, mikä aiheuttaa epävarmuutta ja huolta kumppanien 
keskuudessa muodostaen yhden suurimmista uhkista ekosysteemille. Tämän vuoksi EIT:n ja 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välinen pitkän aikavälin strategia on tärkeää määritellä 
paremmin.

Tarkistus 289
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 290
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. hakkeita ja kumppaneita 
valitessaan ja silloin, kun se on 
ehdottoman välttämätöntä 
samanlaatuisten ehdotusten erottamiseksi 
toisistaan, huippuosaamiskriteeriin 
perustuvan arvioinnin jälkeen osaamis- ja 
innovaatioyhteisön on asetettava etusijalle 
sellaiset hakemukset, jotka
a) sisältävät suuremman määrän 
Euroopan innovaatioiden tulostaulun tai 
alueellisen innovaatioiden tulostaulun 
mukaan T&I-suorituskyvyltään 
heikompia maita ja alueita tai Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman mukaan 
laajenevasti osallistuvia maita;
b) mukana on enemmän alueita ja maita, 
jotka eivät vielä osallistu osaamis- ja 
innovaatioyhteisöihin,
c) mukana on alueita ja maita, jotka 
sitoutuvat osallistumaan ERI-rahastojen 
rahoitukseen; – mukana on enemmän pk-
yrityksiä;
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d) varmistetaan tasapainoisempi 
sukupuolijakauma.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 291
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 292
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 293
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) osaamis- ja innovaatioyhteisön 
lisäarvotoimiin saatetaan soveltaa 
erityissääntöjä, jotka koskevat 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, 
hyödyntämistä ja levittämistä, jollei 
delegoiduista säädöksistä johdu, että 
tällainen soveltaminen rajataan 
perusteltuihin tapauksiin.

Or. en

Tarkistus 294
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Klaus Buchner, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 295
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. EIT valitsee ja nimeää 
kumppanuuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi sovellettavan 
tutkimusta ja innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman strategisessa 
suunnittelussa määriteltyjen prioriteettien 
mukaisesti kilpailuun perustuvaa avointa 
menettelyä noudattaen.  Tällöin sovelletaan 
eurooppalaisten kumppanuuksien valintaan 
sovellettavia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman perusteita. 
EIT:n hallintoneuvosto voi täsmentää 
perusteita hyväksymällä ja julkaisemalla 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnalle 
perusteet, joissa periaatteina ovat 
huippuosaaminen, tasapainoinen 
maantieteellinen jakauma ja 
merkityksellisyys innovoinnin kannalta 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja EU:n 
toimintapolitiikan painopisteisiin, 
erityisesti kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästöjen saavuttamiseen 
vuoteen 2040 mennessä, Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaan ja kestävän 
kehityksen tavoitteisiin, vastaamisessa. 
Valintamenettelyyn on osallistuttava myös 
ulkopuolisia riippumattomia 
asiantuntijoita.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 296
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
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Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. EIT valitsee ja nimeää 
kumppanuuden osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi kilpailuun perustuvaa 
avointa menettelyä noudattaen. Tällöin 
sovelletaan Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman sekä eurooppalaisten 
kumppanuuksien valintaan sovellettavia 
ehtoja ja perusteita. EIT:n hallintoneuvosto 
voi täsmentää perusteita hyväksymällä ja 
julkaisemalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnalle perusteet, 
joissa periaatteina ovat huippuosaaminen, 
merkityksellisyys innovoinnin kannalta ja 
tasapainoinen maantieteellinen jakauma.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 298
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tutkimusta ja innovointia 
tukevassa unionin puiteohjelmassa 
vahvistettujen eurooppalaisten 
kumppanuuksien valintaperusteiden 
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lisäksi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
määrittelyssä käytettäviin 
valintaperusteisiin on sisällyttävä
a) sen hallinnon todistettu avoimuus ja 
läpinäkyvyys ja sen strategia uusien 
hakijoiden houkuttelemiseksi;
b) monitieteinen näkökulma innovointiin, 
mukaan lukien teknologisten, sosiaalisten 
ja ei-teknologisten ratkaisujen integrointi 
siihen;
c) kumppanuuden valmiudet varmistaa 
pitkän aikavälin kestävä ja omavarainen 
rahoitus, joka muodostuu huomattavassa 
ja kasvavassa määrin yksityiseltä 
sektorilta, teollisuudelta ja palvelualalta 
saatavista varoista;
d) korkea-asteen koulutuksen, 
tutkimuksen ja innovoinnin 
osaamiskolmiossa toimivien 
organisaatioiden asianmukaisesti 
tasapainotettu osallistuminen 
kumppanuuteen;
e) osoitus asianomaiselle alalle sopivasta 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
hallintasuunnitelmasta, josta selviää 
muun muassa, miten eri 
kumppaniorganisaatioiden panokset on 
otettu huomioon;
f) toimenpiteet, joilla tuetaan yksityisen 
sektorin, mukaan lukien rahoitussektori 
ja erityisesti pk-yritykset, osallistumista ja 
niiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä 
uusien yritysten, oheisyritysten ja pk-
yritysten perustamista osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnan tulosten 
kaupallista hyödyntämistä silmällä pitäen;
g) toimenpiteet, joilla tuetaan tarvittaessa 
sosioekonomisten toimijoiden, kuten 
viranomaisten, julkisen sektorin yritysten 
sekä voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen, osallistumista toimintaan ja 
yhteistyötä niiden kanssa;
h) valmius vuorovaikutukseen muiden 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
ulkopuolisten järjestöjen ja verkostojen 
kanssa parhaiden toimintamallien ja 
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huippuosaamisen jakamiseksi, myös 
heikommin suoriutuvien alueiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaperusteet olisi määriteltävä tarkemmin, 
ottaen huomioon Horisontti Eurooppa -puiteohjelman perustamisasetuksen liitteessä VIII 
määritellyt kumppanuuksien valintaperusteet sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
erityisluonteen.

Tarkistus 300
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä 3 kohdassa säädetyn ehdon 
lisäksi vähintään kahden kolmasosan 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostavista kumppaniorganisaatioista 
on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. 
Valinta- ja nimeämismenettelyssä on 
otettava huomioon tasapainoinen 
maantieteellinen kattavuus.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 303
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. EIT hyväksyy ja julkaisee osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ja ottaa käyttöön rahoituksen 
kestävyyttä koskevan strategian, johon 
sisältyy selkeät vaatimukset nykyisille ja 
uusille osaamis- ja innovaatioyhteisöille, 
ennen uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn 
aloittamista. Niistä tiedotetaan viipymättä 6 
artiklan k alakohdassa tarkoitetulle 
jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle. Niistä 
tiedotetaan viipymättä 6 artiklan k 
alakohdassa tarkoitetulle jäsenvaltioiden 
edustajien ryhmälle ja Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 304
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 305
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 306
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. EIT hyväksyy ja julkaisee osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, 

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

seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt ennen uusien osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn 
aloittamista. Niistä tiedotetaan viipymättä 6 
artiklan k alakohdassa tarkoitetulle 
jäsenvaltioiden edustajien ryhmälle ja 
Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistus 307
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT huolehtii muun ohessa unionin 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmassa ja strategisessa innovaatio-
ohjelmassa vahvistettujen indikaattoreiden 
perusteella ja tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa siitä, että kunkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön tuotoksia, 
tuloksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti 
ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen 
arviointi 11 artiklan mukaisesti. Tällaisen 
seurannan ja arvioinnin tulokset annetaan 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja ne julkistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 308
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 309
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 310
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

11 Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 130 artiklan 4 
kohdan c alakohdassa säädetään,  EIT voi 
tehdä osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen aluksi seitsemäksi 
vuodeksi.

11 Kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen kesto, jatkaminen ja 
purkaminen

Or. en

Perustelu

Otsikko on harhaanjohtava, koska kumppanuutta koskevan puitesopimuksen päättyminen ei 
välttämättä merkitse osaamis- ja innovaatioyhteisön päättymistä.

Tarkistus 311
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei ennen ensimmäisen seitsemän 
vuoden ajanjakson päättymistä tehdyn 
kattavan väliarvioinnin tuloksesta muuta 

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
vuosittaisen seurannan tulosten 
perusteella, 10 artiklan mukaisesti ja 
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johdu,  hallintoneuvosto voi  päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
tehdyn kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen voimassaoloaikaa   alun 
perin sovittua pidemmälle toiseksi 
enintään seitsemän vuoden pituiseksi 
ajanjaksoksi tai lopettaa EIT:n 
rahoitusosuuden ja olla jatkamatta 
puitekumppanuussopimusta. 
Hallintoneuvoston on otettava huomioon 
etenkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
saavuttama rahoituksen kestävyyden taso, 
sen kyky varmistaa avoimuutensa uusille 
jäsenille sekä 20 artiklassa tarkoitetun 
unionin rahoitusosuuden rajat ja 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n 
tavoitteiden kannalta  .

jollei ennen ensimmäisen seitsemän 
vuoden ajanjakson neljännen vuoden 
loppuun mennessä toteutettavan kattavan 
väliarvioinnin tuloksesta muuta johdu, 
hallintoneuvosto voi päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
tehdyn kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen voimassaoloaikaa alun 
perin sovitun ajanjakson päättymiseen asti 
tai lopettaa EIT:n rahoitusosuuden tämän 
artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Hallintoneuvoston on otettava 
arvioinnissaan huomioon etenkin 
osaamis- ja innovaatioyhteisön asettamat 
saavutetut tavoitteet, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön tarkoituksenmukaisuu
s unionin kohtaamiin maailmanlaajuisiin 
ja yhteiskunnallisiin haasteisiin 
puuttumisen kannalta, eurooppalaisten 
kumppanuuksien täytäntöönpanoa, 
seurantaa ja arviointia koskevat 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
perusteet, osaamis- ja innovaatioyhteisön 
itse asettamien tavoitteiden 
saavuttaminen, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön yhteensovittamistoimet 
muiden asiaankuuluvien tutkimus- ja 
innovointialoitteiden kanssa, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön tuottamien niiden 
kokemusten ja näkemysten validius ja 
sovelluskelpoisuus, jotka myötävaikuttivat 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
vähentämiseen nollaan ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
yhteensovittamistoimet muiden asiaan 
liittyvien tutkimus- ja 
innovointihankkeiden kanssa, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön saavuttama 
rahoituksen kestävyyden taso, sen kyky 
varmistaa avoimuutensa uusille jäsenille 
ja houkuttaa niitä, sen hallinnon 
läpinäkyvyys, luodun 
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innovaatioekosysteemin vahvuus ja 
maantieteellinen kattavuus sekä 20 
artiklassa tarkoitetun unionin 
rahoitusosuuden rajat, sen 
eurooppalainen lisäarvo ja 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n 
tavoitteiden kannalta.
Väliarviointien tulokset annetaan tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
ne julkistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 312
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei ennen ensimmäisen 
seitsemän vuoden ajanjakson päättymistä 
tehdyn kattavan väliarvioinnin tuloksesta 
muuta johdu,  hallintoneuvosto voi  päättää 
jatkaa osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa tehdyn kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen voimassaoloaikaa   alun 
perin sovittua pidemmälle toiseksi enintään 
seitsemän vuoden pituiseksi ajanjaksoksi 
tai lopettaa EIT:n rahoitusosuuden ja olla 
jatkamatta puitekumppanuussopimusta. 
Hallintoneuvoston on otettava huomioon 
etenkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
saavuttama rahoituksen kestävyyden taso, 
sen kyky varmistaa avoimuutensa uusille 
jäsenille sekä 20 artiklassa tarkoitetun 
unionin rahoitusosuuden rajat ja 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n tavoitteiden 
kannalta  .

2. Jollei ensimmäisen ajanjakson 
neljänteen vuoteen mennessä tehdyn 
kattavan väliarvioinnin tuloksesta muuta 
johdu, hallintoneuvosto voi päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
tehdyn kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen voimassaoloaikaa alun 
perin sovittua pidemmälle toiseksi enintään 
seitsemän vuoden pituiseksi ajanjaksoksi 
tai lopettaa EIT:n rahoitusosuuden ja olla 
jatkamatta puitekumppanuussopimusta. 
Hallintoneuvoston on otettava huomioon 
etenkin tarkoituksenmukaisuus unionin 
kohtaamien maailmanlaajuisten ja 
yhteiskunnallisten haasteiden kannalta, 
eurooppalaisten kumppanuuksien 
täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia 
koskevat Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman perusteet, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön itse asettamien 
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tavoitteiden saavuttaminen, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön yhteensovittamistoimet 
muiden asiaankuuluvien tutkimus- ja 
innovointialoitteiden kanssa, osaamis- ja 
innovaatioyhteisön saavuttama rahoituksen 
kestävyyden taso, sen kyky varmistaa 
avoimuutensa uusille jäsenille sekä 
läpinäkyvyys, sen maantieteellinen 
kattavuus ja sukupuolten tasapuolinen 
edustus sekä 20 artiklassa tarkoitetun 
unionin rahoitusosuuden rajat sekä 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n tavoitteiden 
kannalta.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei ennen ensimmäisen seitsemän 
vuoden ajanjakson päättymistä tehdyn 
kattavan väliarvioinnin tuloksesta muuta 
johdu,  hallintoneuvosto voi  päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
tehdyn kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen voimassaoloaikaa   alun 
perin sovittua pidemmälle toiseksi enintään 
seitsemän vuoden pituiseksi ajanjaksoksi 
tai lopettaa EIT:n rahoitusosuuden ja olla 
jatkamatta puitekumppanuussopimusta. 
Hallintoneuvoston on otettava huomioon 
etenkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
saavuttama rahoituksen kestävyyden taso, 
sen kyky varmistaa avoimuutensa uusille 
jäsenille sekä 20 artiklassa tarkoitetun 
unionin rahoitusosuuden rajat ja 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n tavoitteiden 

2. Jollei ennen ensimmäisen seitsemän 
vuoden ajanjakson päättymistä 
riippumattomien ulkopuolisten 
asiantuntijoiden tekemän kattavan 
väliarvioinnin myönteisestä tuloksesta 
muuta johdu, hallintoneuvosto voi päättää 
jatkaa osaamis- ja innovaatioyhteisön 
kanssa tehdyn kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen voimassaoloaikaa alun 
perin sovittua pidemmälle toiseksi enintään 
seitsemän vuoden pituiseksi ajanjaksoksi 
tai lopettaa EIT:n rahoitusosuuden ja olla 
jatkamatta puitekumppanuussopimusta. 
Hallintoneuvoston on otettava huomioon 
etenkin osaamis- ja innovaatioyhteisön 
saavuttama rahoituksen kestävyyden taso, 
sen kyky varmistaa avoimuutensa uusille 
kumppaneille ja sen onnistuminen uusien 
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kannalta  . kumppanien houkuttelussa sekä 20 
artiklassa tarkoitetun unionin 
rahoitusosuuden rajat ja 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n tavoitteiden 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 314
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ensimmäisen seitsemän vuoden 
ajanjakson päätyttyä hallintoneuvosto voi 
päättää jatkaa kumppanuutta koskevan 
puitesopimuksen 
voimassaoloaikaa toisella seitsemän 
vuoden ajanjaksolla. Päätöksen on 
perustuttava 2 kohdassa esitettyihin 
kriteereihin ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisön toiminnan 
loppuarviointiin, joka on toteutettava 
ennen ensimmäisen seitsemän vuoden 
jakson päättymistä.

Or. en

Perustelu

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

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

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

2 b. Jos aluksi seitsemäksi vuodeksi 
tehdyn sopimuksen voimassaoloa 
jatketaan, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöstä tehdään toinen 
väliarviointi toisen seitsemän vuoden 
ajanjakson neljännen vuoden loppuun 
mennessä samojen perusteiden ja 
menetelmien perusteella.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 316
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jollei ennen 
puitekumppanuussopimuksen 
neljännentoista vuoden päättymistä tehdyn 
loppuarvioinnin tuloksesta muuta johdu, 
EIT voi tehdä osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa 
yhteistyöpöytäkirjan, tai asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeusolosuhteissa ja 
edellyttäen, että riippumattomat 
ulkopuoliset asiantuntijat ovat arvioineet 
tapausta perinpohjaisesti, 
hallintoneuvosto voi päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
tehdyn puitekumppanuussopimuksen 
voimassaoloaikaa meneillään olevan 
ohjelmakauden loppuun asti.

Jatkamisen edellytyksenä on, että
a) ulkopuoliset asiantuntijat ja 
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hallintoneuvosto suorittavat osaamis- ja 
innovaatioyhteisön perusteellisen 
arvioinnin, jossa otetaan huomioon 2 
kohdassa esitetyt arviointiperusteet ja 
jonka tulos on myönteinen;
b) osaamis- ja innovaatioyhteisö antaa 
yksityiskohtaisen selityksen täsmentäen, 
miksi ja miten puitekumppanuutta 
laajennetaan;
c) se on kestoltaan, talousarvioltaan ja 
soveltamisalaltaan rajoitettu kattamaan 
sellaiset osaamis- ja innovaatioyhteisön 
toimet, jotka eivät vielä ole taloudellisesti 
kestäviä mutta jotka ovat ratkaisevan 
tärkeitä sen tehtävien, toimien ja 
valmiuksien kannalta yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastattaessa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön on 
kuvattava nämä toimet yksityiskohtaisessa 
suunnitelmassa, joka on toimitettava 
hallintoneuvoston arvioitavaksi.

Or. en

Perustelu

Nyt kun osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ensimmäinen aalto on ollut toiminnassa kymmenen 
vuotta, sillä on parempi yleiskäsitys niiden eri toiminnoista. Kokemus on osoittanut, että 
jotkin elintärkeät toiminnot, kuten johtamistoimet ja koulutus, eivät ole rahoituksen osalta 
kestäviä rakenteellisista syistä.  Vähemmän innovatiiviset jäsenvaltiot saattavat vielä tarvita 
erityistukea, kunnes ne saavat muut kiinni. Erityisesti näiden toimien osalta EIT:n rajallinen 
mutta vakaa tuki osaamis- ja innovaatioyhteisöille kumppanuuden puitesopimuksen 
neljännentoista vuoden jälkeenkin on tehtävä mahdolliseksi tapauskohtaisesti.

Tarkistus 317
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei ennen 
puitekumppanuussopimuksen 
neljännentoista vuoden päättymistä tehdyn 

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

loppuarvioinnin tuloksesta muuta johdu, 
EIT voi tehdä osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa 
yhteistyöpöytäkirjan, tai hallintoneuvosto 
voi tiettyjä tiukkoja edellytyksiä 
noudattaen päättää jatkaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ensimmäisen aallon 
puitekumppanuussopimuksen 
voimassaoloaikaa siten, että sen 
soveltamisala ja talousarvio ovat 
rajoitetut. Tällaisesta laajennetusta 
puitekumppanuussopimuksesta
a) hallintoneuvosto suorittaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisön perusteellisen 
arvioinnin, jossa otetaan huomioon 2 
kohdassa esitetyt arviointiperusteet, ja 
kun tapauksesta on tehty riippumaton 
arviointi;
b) osaamis- ja innovaatioyhteisö laatii 
yksityiskohtaisen suunnitelman, jossa 
esitetään syyt, joiden vuoksi 
puitekumppanuussopimusta olisi 
jatkettava. Laajennetun 
puitekumppanuussopimuksen 
soveltamisala ja talousarvio rajataan vain 
keskeisiin toimintoihin, jotka eivät ole 
rahoituksellisesti kestäviä. Nämä toimet 
on kuvattava yksityiskohtaisessa 
suunnitelmassa, jonka hallintoneuvosto 
toimittaa arvioitavaksi. EIT:n on kuultava 
Euroopan parlamenttia ennen 
alkuperäisen seitsemän vuoden kauden 
jatkamista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 318
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Jollei ennen 
puitekumppanuussopimuksen 
neljännentoista vuoden päättymistä tehdyn 
loppuarvioinnin tuloksesta muuta johdu, 
hallintoneuvosto voi tiettyjä tiukkoja 
edellytyksiä noudattaen päättää jatkaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa 
tehdyn puitekumppanuussopimuksen 
voimassaoloaikaa. Tällaiseen 
laajennettuun 
puitekumppanuussopimukseen pätevät 
seuraavat ehdot:
a) hallintoneuvosto suorittaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisön perusteellisen 
rvioinnin, jossa otetaan huomioon 2 
kohdassa esitetyt arviointiperusteet;
b) osaamis- ja innovaatioyhteisö laatii 
yksityiskohtaisen suunnitelman, jossa se 
perustelee asianmukaisesti, miksi 
puitekumppanuussopimusta olisi 
jatkettava;
c) sen soveltamisala ja talousarvio ovat 
rajoitetut ja ne kattavat vain sellaiset 
osaamis- ja innovaatioyhteisön toimet, 
jotka eivät voi vielä olla taloudellisesti 
kestäviä mutta jotka ovat edelleen sen 
tehtävien suorittamisen kannalta 
olennaisia.
Nämä toimet on kuvattava 
yksityiskohtaisessa suunnitelmassa, jonka 
hallintoneuvosto toimittaa arvioitavaksi. 
EIT:n on kuultava Euroopan 
parlamenttia 
puitekumppanuussopimuksen 
laajentamista koskevasta päätöksestä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 319
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Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jollei ennen 
puitekumppanuussopimuksen 
neljännentoista vuoden päättymistä tehdyn 
loppuarvioinnin tuloksesta muuta johdu, 
EIT voi tehdä osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa 
yhteistyöpöytäkirjan, tai EIT:n 
hallintoneuvosto voi tiettyjä tiukkoja 
edellytyksiä noudattaen päättää 
puitekumppanuussopimuksen 
voimassaoloajan mahdollisesta 
jatkamisesta riippumattomien 
asiantuntijoiden suorittaman 
perusteellisen arvioinnin jälkeen. 
Voimassaolon jatkaminen on 
laajuudeltaan, ajallisesti ja määrärahojen 
osalta rajoitettua.

Or. en

Tarkistus 320
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Tutkinnot

1. Osallistuvat korkea-asteen oppilaitokset 
myöntävät 7 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettuun korkea-asteen 
koulutustoimintaansa liittyviä tutkintoja 
kansallisten sääntöjen ja 
hyväksymismenettelyjen mukaisesti. 
EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen  
puitekumppanuus- ja 
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avustussopimuksissa   on määrättävä, että 
nämä tutkinnot voidaan luokitella myös 
EIT:n tutkinnoiksi.
2. EIT rohkaisee osallistuvia korkea-
asteen oppilaitoksia:
a) myöntämään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen integroidun 
luonteen mukaisesti yhteisiä tai 
moninkertaisia tutkintoja. Ne voivat 
kuitenkin olla myös vain yhden korkea-
asteen oppilaitoksen myöntämiä 
tutkintoja;
b) levittämään useita aloja koskeviin 
kysymyksiin liittyviä parhaita 
toimintatapoja;
c) ottamaan huomioon:
i) perustamissopimuksen   165  ja   166  
artiklan mukaisesti toteutetut   unionin  
toimet;
ii) eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
puitteissa toteutetut toimet.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimet perustuvat osaamiskolmion 
kaikkien kolmen osatekijän – koulutuksen, innovoinnin ja yritysten perustamisen – 
integrointiin, sillä se on tehokkain keino edistää EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
tavoitteita kokonaisuudessaan. Euroopan koulutusjärjestelmän parantamiseen tähtäävä 
yksinomaan koulutuksen alalla toteutettava toiminta ei kuulu EIT:n ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tehtäviin.

Tarkistus 321
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistuvat korkea-asteen 
oppilaitokset myöntävät 7 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettuun korkea-

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

asteen koulutustoimintaansa liittyviä 
tutkintoja kansallisten sääntöjen ja 
hyväksymismenettelyjen mukaisesti. EIT:n 
ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen puitekumppanuus- ja 
avustussopimuksissa on määrättävä, että 
nämä tutkinnot on luokiteltava myös EIT:n 
tutkinnoiksi.

Or. en

Tarkistus 322
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 323
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 324
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. luomaan ohjelmia, joissa 
keskitytään elinikäiseen oppimiseen ja 
sertifiointiin;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 325
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIT  ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt  huolehtivat siitä, että   
niiden  toimintaa harjoitetaan erittäin 

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

avoimesti. EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen on erityisesti luotava 
helppopääsyinen, maksuton verkkosivusto, 
josta saa tietoa niiden toiminnasta ja niiden 
tarjoamista mahdollisuuksista, erityisesti 
avoimista ehdotuspyynnöistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 326
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yksityiskohtaiset tiedot 11 ja 18 
artiklassa tarkoitetuista seuranta- ja 
arviointiprosesseista, mukaan lukien 
niiden panos Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman ilmastotoimien 
valtavirtaistamista koskevaan 
tavoitteeseen jaoteltuna osaamis- ja 
innovaatioyhteisöittäin, sekä kaikkien 
EIT:n tai sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tarjouspyyntöjen 
tulokset on asetettava saataville oikea-
aikaisesti ja asetettava tutustuttavaksi 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
yhteisessä tietokannassa.

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 327
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt tai 
niiden kumppanuusorganisaatiot voivat 
hakea   unionin    rahoitusosuutta  , etenkin   
unionin  ohjelmista ja rahastoista 
myönnettävää, niitä koskevien sääntöjen 
mukaisesti .  Tällaisesta rahoitusosuudesta   
ei tällöin  voi kattaa kustannuksia  , joita jo 
rahoitetaan   jostakin toisesta unionin 
ohjelmasta  .

5. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt tai 
niiden kumppanuusorganisaatiot voivat 
hakea unionin rahoitusosuutta, 
etenkin unionin ohjelmista ja rahastoista 
myönnettävää, niitä koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Tällaisesta rahoitusosuudesta ei 
tällöin voi kattaa kustannuksia, joita jo 
rahoitetaan jostakin toisesta unionin 
ohjelmasta.

Muista unionin ohjelmista ja varoista 
saatava rahoitusosuus ei saa olla yli 
25 prosenttia osaamis- ja 
innovaatioyhteisön vuosittaisesta 
talousarviosta kolmivuotisen keskiarvon 
perusteella laskettuna.

Or. en

Tarkistus 328
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 329
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Susana Solís Pérez, 
Robert Roos, Andrius Kubilius, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 330
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
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17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. EIT perustaa kilpailuun ja 
suorituksiin perustuvan 
kohdentamismekanismin, jonka perusteella 
asianmukainen osuus sen 
rahoitusosuudesta myönnetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille. Järjestelmässä 
arvioidaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelmissa ehdotettujen 
hankkeiden laatua ja niiden sisältämiä 
mahdollisuuksia ja jatkuvalla seurannalla 
mitattuja aiempien vuosien tuloksia, 
niiden vaikutusta eri puolilla unionia, 
niiden edistymistä taloudellisen 
kestävyyden saavuttamisessa sekä niiden 
myötävaikutusta ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 331
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. EIT perustaa kilpailuun ja 
suorituksiin perustuvan 
kohdentamismekanismin, jonka perusteella 
asianmukainen osuus sen 
rahoitusosuudesta myönnetään osaamis- ja 
innovaatioyhteisöille. Järjestelmässä 
arvioidaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen 
liiketoimintasuunnitelmia, niiden 
avoimuutta uusille jäsenille, 
levittämisstrategioita, maantieteellistä 
kattavuutta sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen ryhmittymien kokoa 
ja jatkuvalla seurannalla mitattuja tuloksia, 
etenkin niiden edistymistä taloudellisen 
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kestävyyden saavuttamisessa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 332
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 333
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

b) arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä; b) arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä 
mukaan lukien arvio määrästä, joka 
käytetään tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman 
ilmastotoimien valtavirtaistamista 
koskevan tavoitteen hyväksi;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella parannetaan EIT:n suunnittelun ja raportoinnin avoimuutta siltä osin, 
missä määrin se myötävaikuttaa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman mukaisen 
ilmastotoimien valtavirtaistamista koskevan tavoitteen saavuttamiseen. 

Tarkistus 334
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

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

Komission teksti Tarkistus

b a) arvio päivitettyjen tehtävien 
mukaisista henkilöstötarpeista;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 335
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus
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b a) arvio uusista tehtävistä 
aiheutuvista henkilöstötarpeista;

Or. en

Perustelu

Kahden uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön perustamisen myötä EIT:n henkilöstötarpeet 
todennäköisesti kasvavat, minkä olisi heijastuttava yhtenäisestä ohjelma-asiakirjasta.

Tarkistus 336
Robert Roos
ECR-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kaksivuotiseen kriisiohjelmaan 
liittyvät näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 337
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja 
EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut 
asianmukaiset laadulliset ja määrälliset 
lähestymistavat, menetelmät, välineet ja 
indikaattorit, joissa keskitytään 
vaikutuksiin, mukaan lukien soveltuvat 
lähestymistavat, menetelmät ja välineet 
sellaisten näkemysten ja oppimisen 
tuottamiseen, jotka voivat johtaa 
tieteidenvälisiin oppimissilmukoihin ja 
vaihtoon ja jotka nopeuttavat edistymistä 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjen 
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saavuttamisessa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 338
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 339
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EIT hyväksyy  konsolidoidun    
vuotuisen toimintakertomuksen    joka    
sisältää kattavat tiedot  EIT:n sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen 
kalenterivuoden aikana toteuttamista 
toimista ja  EIT:n panoksesta tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin puiteohjelman 

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

innovointia tukevan unionin puiteohjelman 
tavoitteisiin, mukaan lukien niiden panos 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
täyttämiseen ja kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästötavoitteen saavuttamiseen 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä, 
sekä unionin innovointi-, tutkimus- ja 
koulutuspolitiikkoihin ja -tavoitteisiin. 
Siinä myös arvioidaan tuloksia suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä 
riskejä sekä resurssien käyttöä, myös sen 
myötävaikutusta tutkimusta ja innovointia 
tukevan puiteohjelman ilmastotoimien 
valtavirtaistamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseen, ja EIT:n yleistä toimintaa. 
Konsolidoidussa vuotuisessa 
toimintakertomuksessa on oltava kattavaa 
lisätietoa EIT:n varainhoitoa koskevien 
säännösten mukaisesti. Konsolidoidussa 
vuotuisessa toimintakertomuksessa on 
oltava kattavaa lisätietoa EIT:n 
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti.

EIT:n johtaja esittelee vuosittain 
vuosikertomuksen asiasta vastaaville 
Euroopan parlamentin valiokunnille.

Or. en

Tarkistus 340
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EIT hyväksyy  konsolidoidun    
vuotuisen toimintakertomuksen    joka    
sisältää kattavat tiedot  EIT:n sekä 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen 
kalenterivuoden aikana toteuttamista 
toimista ja  EIT:n panoksesta tutkimusta ja 
innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman tavoitteisiin sekä   unionin 

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

sekä unionin innovointi-, tutkimus- ja 
koulutuspolitiikkoihin ja -tavoitteisiin. 
Siinä myös arvioidaan tuloksia suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä 
riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n 
yleistä toimintaa. Konsolidoidussa 
vuotuisessa toimintakertomuksessa on 
oltava kattavaa lisätietoa EIT:n 
varainhoitoa koskevien säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 341
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio teettää EIT:tä koskevat 
arvioinnit sellaisilla riippumattomilla 
asiantuntijoilla, jotka on valittu avoimella 
menettelyllä sen varainhoitoa koskevien 
säännösten mukaisesti. Näissä 
arvioinneissa tarkastellaan, miten EIT 
täyttää tehtävänsä, käsitellään kaikkia 
EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimia ja tarkastellaan 
EIT:n tuomaa eurooppalaista lisäarvoa, 
toteutettujen toimien vaikutusta, 
tehokkuutta, kestävyyttä, toimivuutta, 
merkitystä ja johdonmukaisuutta kyseeseen 
tulevien kansallisten ja unionin 
politiikkojen kanssa ja/tai sitä, miten ne 
täydentävät näitä politiikkoja, mukaan 
lukien synergia tutkimusta ja innovointia 
tukevan unionin puiteohjelman muiden 
osien, erityisesti Euroopan 
innovaationeuvoston, muiden 
kumppanuuksien ja tehtävien, kanssa. 
Arvioinnissa on arvioitava myös 
näkökohtia, jotka liittyvät T&I-
suorituskyvyltään heikommilta alueilta 
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mukaisesti tehtävissä komission ohjelma-
arvioinneissa  .

tulevien osallistujien osallistumisen 
edistämiseen sekä pk-yritysten ja startup-
yritysten osallistumiseen, samoin kuin sen 
myötävaikutukseen kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästötalouden saavuttamiseen 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä. 
Niissä otetaan huomioon eri osapuolten 
näkökannat sekä eurooppalaisella että 
kansallisella tasolla ja ne otetaan huomioon 
tutkimusta ja innovointia tukevan unionin 
puiteohjelman mukaisesti tehtävissä 
komission ohjelma-arvioinneissa.

Or. en

Tarkistus 342
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tehtävissä komission ohjelma-
arvioinneissa.

Or. en

Tarkistus 343
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
EIT:n väliarviointi
Komissio tekee EIT:stä perusteellisen 
väliarvioinnin tämän asetuksen 19 
artiklassa säädettyjen, määräajoin 
tehtävien arviointien pohjalta. Se on 
suoritettava avoimella ja läpinäkyvällä 
menettelyllä valittujen riippumattomien 
ulkopuolisten asiantuntijoiden 
avustuksella heti, kun EIT:n 
täytäntöönpanon edistymisestä on 
saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin 
viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, 
kun ohjelman toteuttaminen on 
käynnistynyt. Väliarvioinnissa arvioidaan 
muun muassa 
korkeakoulupilottihankkeen menestystä ja 
mahdollista jatkamista vastaavasti tai 
laajentamista sekä sitä, täyttyvätkö uuden 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
perustamiseksi tarvittavat 
talousarvioedellytykset. Siinä olisi myös 
tarjottava määrällinen ja laadullinen 
näkemys EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen panoksesta 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjen 
saavuttamiseen, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. 
Siinä on myös arvioitava mahdollisuutta 
lähentää kaikkia Horisontti Eurooppa -



PE650.626v01-00 160/177 AM\1204117FI.docx

FI

puiteohjelman kolmannen pilarin 
täytäntöönpanoelimiä toisiinsa, jotta 
voidaan luoda innovointia varten 
keskitetty palvelupiste, johon kuuluu 
erilaisia täydentäviä toimia.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 344
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
EIT:n väliarviointi

Komissio tekee tästä asetuksesta 
perusteellisen väliarvioinnin myös 19 
artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjen, 
määräajoin tehtävien arviointien pohjalta 
... [kolmen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
mennessä. Väliarvioinnissa arvioidaan 
muiden seikkojen ohella myös osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen taloudellisen 
kestävyyden varmistamiseksi toteuttamien 
strategioiden tehokkuutta, mahdollisuutta 
lisätä edelleen EIT:n ja kaikkien 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
kolmannen pilarin täytäntöönpanoelinten 
välistä yhteistyötä, jotta voidaan 
maksimoida synergiat ja luoda 
innovointia varten keskitetty palvelupiste, 
johon kuuluu erilaisia täydentäviä toimia. 
Arvioinnissa olisi tarkasteltava myös sitä, 
voisiko EIT:llä olla horisontaalisempi 
rooli, joka kattaisi Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kaikki pilarit.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 345
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 346
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIT voi saada lisärahoitusta muista 
unionin ohjelmista.
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rahoituskehyksessä päätettyihin määriin.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus uuden - 1 alakohdan kanssa.

Tarkistus 347
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 348
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus voidaan maksaa 
tutkimusta ja innovointia tukevasta 
unionin puiteohjelmasta ja muista unionin 

Unionin rahoitusosuus on maksettava 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta ja 
muista unionin ohjelmista peräisin olevana 
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ohjelmista peräisin olevana 
rahoitusosuutena, mikä ei vaikuta 
kyseisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä päätettyihin määriin.

rahoitusosuutena, mikä ei vaikuta 
kyseisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä päätettyihin määriin.

Or. en

Tarkistus 349
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Useamman kuin yhden 
varainhoitovuoden aikana toteutettavia 
toimia, joilla EIT:n strateginen 
innovaatio-ohjelma pannaan täytäntöön, 
koskevat talousarviositoumukset voidaan 
jakaa vuosieriin usean vuoden 
ajanjaksolle.

Or. en

Perustelu

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 antamien suositusten perusteella EIT:llä 
olisi oltava mahdollisuus myöntää monivuotisia avustuksia seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa.

Tarkistus 350
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

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

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto koostuu    15  
jäsenestä, ja komissio nimittää heidät 
tasapainoisesti yritystoiminnan, korkea-
asteen koulutuksen sekä tiede- ja 

1. Hallintoneuvosto koostuu 27 
jäsenestä, jotka edustavat kaikkia 
jäsenvaltioita, ja komissio nimittää heidät 
tasapainoisesti yritystoiminnan, korkea-
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tutkimustoiminnan alan kokemusta 
omaavien keskuudesta.   Hallintoneuvoston 
jäsenten toimikausi   kestää neljä vuotta.  
Komissio voi jatkaa toimikautta kerran 
kahden vuoden ajaksi hallintoneuvoston 
ehdotuksesta  .

asteen koulutuksen, innovoinnin sekä 
tiede- ja tutkimustoiminnan alan 
kokemusta omaavien keskuudesta. 
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi 
kestää neljä vuotta. Komissio voi jatkaa 
toimikautta kerran kahden vuoden ajaksi 
hallintoneuvoston ehdotuksesta.

Komissio nimittää hallintoneuvoston 
jäsenet avoimen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ja ottaen huomioon tarpeen löytää 
tasapaino korkeakoulutuksen, 
tutkimuksen, innovoinnin ja 
yrityskokemuksen välillä sekä sukupuolen 
ja iän ja tietämyksen korkea-asteen 
koulutuksesta, tutkimuksesta ja 
innovaatioympäristöstä koko unionissa.

Or. en

Perustelu

Kaikilla Euroopan unionin virastoilla on kaikkia jäsenvaltioita edustava 27-jäseninen 
hallintoneuvosto. Useita vuosia sitten hylättiin tarkistus, jossa ehdotettiin uuden viraston 
hallituksen jäsenten määrän vähentämistä, sillä perusteella, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
oltava edustettuina. Ensimmäiselle hallintoneuvostolle ei ole menettelyä. Ehdotettu menettely, 
eli kiinnostuksenilmaisupyyntö, on sama menettely, jota käytetään Euroopan 
innovaationeuvoston hallintoneuvoston tapauksessa. Osa tekstistä on siirretty 3 alakohdasta.

Tarkistus 351
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hallintoneuvosto koostuu 12 
jäsenestä, ja komissio nimittää heidät 
avoimella tavalla avoimen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ja tasapainoisesti yritystoiminnan, korkea-
asteen koulutuksen sekä tiede- ja 
tutkimustoiminnan alan kokemusta 
omaavien keskuudesta ja ottaen huomioon 
sukupuolijakauman ja maantieteellisen 
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ehdotuksesta  . jakauman. Hallintoneuvoston jäsenten 
toimikausi kestää neljä vuotta. Komissio 
voi jatkaa toimikautta kerran kahden 
vuoden ajaksi hallintoneuvoston 
ehdotuksesta.

Or. en

Tarkistus 352
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 353
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Martina Dlabajová

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

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

1. Hallintoneuvosto koostuu 15 
jäsenestä, ja komissio nimittää heidät 
tasapainoisesti yritystoiminnan, korkea-
asteen koulutuksen sekä tiede- ja 
tutkimustoiminnan alan kokemusta 
omaavien keskuudesta. Lisäksi olisi oltava 
EIT:n kanssa yhteinen jäsen. 
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi 
kestää neljä vuotta. Komissio voi jatkaa 
toimikautta kerran kahden vuoden ajaksi 
hallintoneuvoston ehdotuksesta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 354
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio käyttää aina tarvittaessa samaa 
menettelyä uusien jäsenten nimittämistä 
varten.

Or. en

Perustelu

Menettelyn olisi oltava sama kaikille hallintoneuvoston jäsenille.

Tarkistus 355
Marian-Jean Marinescu, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, 
Gheorghe Falcă
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Teksti on siirretty 1 alakohtaan.

Tarkistus 356
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 357
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Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 358
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 jakso – 1 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio nimittää hallintoneuvostoon 
kolme uutta jäsentä siten, että jäsenten 
määräksi tulee kaikkiaan 15, 
kahdeksantoista kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
nimitetyt hallintoneuvoston jäsenet 
palvelevat toimikautensa loppuun, mutta 
heidän toimikauttaan ei voida uusia.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 1 kohtaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 359
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Nykyisten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen näkemys ja kokemus olisi otettava huomioon 
strategisen innovaatio-ohjelman laadinnassa.

Tarkistus 360
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) se hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toiminnan rahoitusta, 
seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja 
menettelyt , mukaan lukien niille 
osoitettavan EIT:n rahoituksen 
enimmäismäärän, ottaen huomioon 11 
artiklassa säädetyt vaatimukset;

Or. en



PE650.626v01-00 170/177 AM\1204117FI.docx

FI

Tarkistus 361
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) se valitsee ja nimeää 
yhteistyöryhmän osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi huippuosaamisen, 
tasapainoisen maantieteellisen 
edustuksen sekä innovoinnin perusteella 
ja tarvittaessa peruuttaa nimeämisen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 362
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) se valitsee ja nimeää 
yhteistyöryhmän osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi 9 artiklassa 
vahvistettujen kriteerien mukaisesti ja 
tarvittaessa peruuttaa nimeämisen;

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 363
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 364
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 365
Patrizia Toia, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda, Simona Bonafè

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvosto vastaa yksin EIT:n toiminnan johtamisesta ja strategisista päätöksistä. 
Alusta lähtien EIT on antanut osaamis- ja innovaatioyhteisöille suuren itsenäisen aseman 
määritellä niiden oikeudellinen asema, sisäinen organisaatio ja työskentelytavat, ja osaamis- 
ja innovaatioyhteisöt on suunniteltu siten, että ne pystyvät reagoimaan tehokkaasti ja 
joustavasti uusiin haasteisiin ja muuttuviin ympäristöihin. EIT:n edun mukaista on kuitenkin 
voida arvioida sitä, miten osaamis- ja innovaatioyhteisöt noudattavat tavoitteita ja 
päämääriä, ja havaita puutteet ja väärinkäytökset ja korjata ne. Vastaavasti hallintoneuvosto 
voi pyytää (yksinkertaisella enemmistöllä tai määräenemmistöllä) osaamis- ja 
innovaatioyhteisön puheenjohtajaa luopumaan tehtävästään tapauksissa, joissa on ilmennyt 
laiminlyöntejä, alisuoriutumista tai vakavia väärinkäytöksiä. Hallintoneuvosto voi myös 
antaa tarvittaessa asianomaiselle osaamis- ja innovaatioyhteisölle suosituksia, jotka eivät ole 
sitovia, sen sisäisestä uudelleenjärjestelystä.

Tarkistus 366
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

c) se hyväksyy menettelyn, jolla 
toimeenpanokomitea  valitaan;

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

Or. en

Tarkistus 367
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 368
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 jakso – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 369
Klaus Buchner
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ville Niinistö

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) valmistella osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettely ja 
hallinnoida sitä sekä varmistaa, että 
menettelyn eri vaiheet toteutetaan 
avoimesti ja 
puolueettomasti hallintoneuvoston 
valvonnassa, liittäen konsolidoituun 
vuotuiseen toimintakertomukseen 
yksityiskohtaisen selvityksen 
valintamenettelystä.

Or. en
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Tarkistus 370
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta
Carlos Zorrinho

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

Komission teksti Tarkistus

n) huolehtia  hallintoneuvoston 
valvonnassa  tehokkaasta yhteydenpidosta 
unionin toimielimiin;

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 371
Lina Gálvez Muñoz
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 372
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 373
Andrius Kubilius, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

päätöksellä hyväksyttyjä näiden säännösten 
täytäntöönpanosäännöksiä. 
Siirtymätoimenpiteenä tätä säännöstä 
sovelletaan EIT:n henkilöstöön, jonka 
sopimukset päättyvät vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 374
Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș 
Pîslaru, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä tai koska 
tarkistukset liittyvät kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin. EIT:lle on erittäin tärkeää, 
että se pystyy takaamaan henkilöstölleen vakaammat työehdot.


