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PR_COD_1recastingam

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

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

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

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

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

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

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

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

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

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

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

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

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110, 59 ja 40 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

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

1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

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

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) EIT:n olisi pääasiassa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjensä kautta pyrittävä 
vahvistamaan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaavien kestävien 
innovaatioekosysteemien kehittämistä. 
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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.

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 ja varmistettava laaja 
maantieteellinen kattavuus, jotta voidaan 
kuroa umpeen alueelliset erot ja estää 
innovaatiokuilu.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 4

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 koulutuksen, tutkimuksen ja 
teollisuuden kanssa.

Or. en

Tarkistus 5

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 
innovaatiotoimintansa siirtäminen korkea-
asteen koulutuksen innovointi- ja 
yrittäjyysvalmiuksien tukemiseksi, 
tutkimuksen huippuosaamisen 
edistämiseksi ja yritystoimintayhteyden ja 
tällaisten toimintojen kaupallisen 
soveltamisen virkeyttämiseksi sekä uusien 
yritysten perustamisen, spin-off-toiminnan 
ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset) tukeminen.
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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 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) EIT:n olisi toiminnassaan 
käytettävä ensisijaisesti huippuosaamiseen 
perustuvia eurooppalaisia korkea-asteen 
oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden, 
yritysten ja muiden sidosryhmien 
autonomisia kumppanuuksia 
innovaatioprosessiin kuuluvina kestävinä ja 
pitkäaikaisina itsenäisinä strategisina 
verkostoina. Näiden kumppanuuksien 
olisi pyrittävä tulemaan taloudellisesti 
kestäviksi ja houkuttelemaan ja ottamaan 
mukaan mahdollisimman monia uusia 
kumppaneita. 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

Perustelu

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

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale



PE648.286v01-00 10/69 PR\1199149FI.docx

FI

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 Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman säännöistä, 
jotka koskevat osallistumista ja tulosten 
levittämistä. Osaamis- ja 
innovaatioyhteisön lisäarvotoimien osalta 
saatetaan vastaavasti joutua poikkeamaan 
erityissäännöistä, jotka koskevat 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, 
hyödyntämistä ja levittämistä, mutta niistä 
olisi säädettävä delegoiduilla säädöksillä, 
joissa edellytetään tällaisen poikkeuksen 
myöntämistä vain, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä ja asianmukaisesti 
perusteltua.

Or. en

Tarkistus 8

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 tutkimuksen piiristä ja 
innovaation alalta. Hallintoneuvoston olisi 
myös varmistettava kokoonpanonsa 
tasapuolisuus maantieteellisesti ja 
sukupuolijakauman osalta.
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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 9

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 
innovointivalmiuksia, EIT:n sekä osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjen pitäisi pystyä 
vetämään puoleensa 
kumppaniorganisaatioita, tutkijoita ja 
opiskelijoita koko maailmasta, myös 
unionin syrjäisimmiltä alueilta, myös 
rohkaisemalla heidän liikkuvuuttaan, ja 
tekemään yhteistyötä kolmansissa maissa 
toimivien organisaatioiden kanssa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 10

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 

(12) EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen suhteiden olisi 
perustuttava puitekumppanuus- ja 
avustussopimuksiin, joissa vahvistetaan 
yhteisöjen oikeudet ja velvollisuudet sekä 
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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.

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) 
2018/1046, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
säädetään, EIT:n olisi voitava tehdä 
mainittu puitekumppanuussopimus aluksi 
seitsemän vuoden ajaksi edellyttäen, että 
EIT arvioi, että osaamis- ja 
innovaatioyhteisön edistyminen sen 
tavoitteiden ja välitavoitteiden 
saavuttamisessa ensimmäisen kauden 
vuoteen 4 mennessä on tyydyttävää. 
EIT:n olisi voitava jatkaa 
puitekumppanuussopimusta kyseisen 
ajanjakson yli toiseksi enintään seitsemän 
vuoden pituiseksi ajaksi edellyttäen, että 
asiasta tehdään uusi arviointi, jonka 
tulokset ovat myönteiset.

__________________ __________________
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
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Tarkistus 11

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 elinikäiseen oppimiseen, 
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 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 12

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 rahoitusosuus 
mahdollisimman suureksi ja siten 
tukemaan keskeisiä toimia EIT:n 
rahoitustuen 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 13

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 

(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, 
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liittyvien alojen sisäiseen ja ulkoiseen 
kehitykseen.

yhteiskunnallisten haasteiden ja muiden 
asiaan liittyvien alojen sisäiseen ja 
ulkoiseen kehitykseen. Nämä asiakirjat 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille 
tutustuttavaksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 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 Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman mukaisesti tehtävissä 
komission ohjelma-arvioinneissa.

Or. en

Tarkistus 15

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

(20 a) EIT:n olisi ensisijaisesti osaamis- 
ja innovaatioyhteisöjensä ja EIT:n 
alueellisen innovaation ohjelman kautta 
pyrittävä vahvistamaan 
innovaatioekosysteemejä, joilla kehitetään 
unionin yleistä valmiutta innovointiin, 
jolla vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin edistämällä liitetoiminnan, 
tutkimuksen, korkea-asteen koulutuksen 
ja yrittäjyyden integroitumista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) EIT:n olisi edistettävä 
toiminnassaan innovointia ja tuettava 
korkea-asteen koulutuksen integroimista 
innovaatioekosysteemiin erityisesti 
edistämällä yrittäjyyskoulutusta, 
edistämällä teollisuuden ja korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen välistä muuta 
kuin tieteenalojen yhteistyötä ja 
määrittämällä tulevaisuuden innovoijille 
hyödyllisiä taitoja maailmanlaajuisiin 
haasteisiin vastaamiseksi, mikä pitää 
sisällään pitkälle viedyt digitaaliset taidot 
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 
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innovaationeuvoston toimien piiriin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 d) Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman soveltamisalalla ja sen 
strategisen suunnittelun mukaisesti EIT:n 
olisi voitava päättää esittää uusia 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 
painopistealoilla, jotka edistävät uusien ja 
esiin nousevien maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemista ja jotka on 
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perustettu eri aikoina. Ensimmäinen 
tällainen osaamis- ja innovaatioyhteisö 
liittyy kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin, ja toisen olisi liityttävä 
uuteen sinisen talouden politiikkaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 e) Uuteen sinisen talouden 
politiikkaan sekä vesiin, meriin ja 
merialueisiin erikoistuvan EIT:n 
innovaatioyhteisön ja 
innovaatioverkoston odotetaan edistävän 
merkittävästi kiertotalouden ja sinisen 
talouden rakentamisen vauhtia ja 
vahvistavan sitoumusta pyrkiä ilmasto-
oikeudenmukaisuuteen, auttaa torjumaan 
ilmastonmuutosta ja suojelemaan 
kansalaisten terveyttä. Sillä on 
myönteinen vaikutus kansalaisten 
elämänlaatuun, koska sillä puututaan 
moniin keskeisiin kysymyksiin, kuten 
veden niukkuuteen, kuivuuteen ja tulviin, 
rannikkoalueiden tuotantoon ja 
vaurauteen sekä terveisiin ja tuottaviin 
makeanveden vesistöihin, meriin ja 
valtameriin. Makeanveden vesistöjen ja 
merten ekosysteemien suojelu ja järkevä 
hoito luovat terveitä kaupunki-, 
maaseutu- ja rannikkoympäristöjä, jotka 
ovat erittäin houkuttelevia ihmisille ja 
yrityksille, koska ne edistävät ihmisten 
terveyttä ja hyvinvointia.

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 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 f) Euroopan vesi-, meri- ja 
merenkulkuala ovat maailman tieteen ja 
teknologian kehityksen kärjessä. Sen 
vuoksi on olemassa erinomainen 
tieteellinen, teknologinen ja 
liiketoiminnallinen innovointikyky, joka 
perustuu tiiviiseen yhteistyöhön 
osaamiskolmion kumppaneiden kanssa ja 
jolla on laajat valmiudet innovaatioiden 
laajentamiseen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 g) Uuden sinisen talouden politiikan 
alan osaamis- ja innovaatioyhteisö 
ratkaisisi merkittävän sosioekonomisen ja 
keskeisen yhteiskunnallisen haasteen ja 
loisi samalla kestävää kiertotaloutta ja 
sinistä taloutta, jotka perustuvat terveisiin 
vesi- ja meriekosysteemeihin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman 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 22

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 Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelmassa määriteltyä 
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 tutkimusta ja 
innovointia tukevassa 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 23

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

2 a) ’osaamis- ja innovaatioyhteisön 
yhteistoimintakeskittymällä’ tarkoitetaan 
fyysistä tilaa, joka on perustettu avoimella 
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 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

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 25

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

Komission teksti Tarkistus

2 c) ’EIT:n maakohtaisella 
yhteyspisteiden verkostolla’ tarkoitetaan 
jäsenvaltioiden hallitusten ja Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan 
assosioituneiden maiden nimeämien 
kansallisten edustajien verkostoa, 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 26

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 

8) ’alueellisen innovaation ohjelmalla’ 
tarkoitetaan sidosryhmäyhteistyön 
järjestelmää, joka on suunnattu korkea-
asteen oppilaitosten, 
tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja 
muiden sidosryhmien välisten 
kumppanuuksien perustamiseen 
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kaikkialla unionissa; tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” 
annetun asetuksen [xxx] 2 artiklan 
15 a kohdassa määritellyissä t&i-
suorituskyvyltään heikommissa maissa 
innovoinnin tukemiseksi kaikkialla 
unionissa, jotta voidaan kuroa umpeen 
alueelliset erot ja lieventää siten 
innovaatiokuilua;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 27

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 ja tavoitteet 
sekä rahoituslähteiden ja -rahoituksen 
rahoitusarvio, mukaan lukien strategiat, 
joilla pyritään rahoituksen kestävyyteen, 
avoimuuteen uusille kumppaneille ja 
maantieteellisesti tasapainoisempaan 
osallistumiseen sen toimintaan;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
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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 kaikki tai useimmat 
osaamiskolmioon liittyvät toimensa, 
mukaan lukien merkittävä osa 
ekosysteemin ylläpitokustannuksista, 
itsenäisesti ja 
puitekumppanuussopimuksen 
päättymisajankohdan jälkeen.

Or. en

Tarkistus 29

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 talouskasvua ja kilpailukykyä 
tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin 
yrittäjyyteen liittyviä, tieteellisiä, 
tutkimukseen liittyviä, taloudellisia, 
teknologisia, ja yhteiskunnallisia 
innovointivalmiuksia, jotta voidaan vastata 
yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin 
haasteisiin. Se pyrkii saavuttamaan 
tavoitteensa edistämällä 
korkealuokkaisimman korkea-asteen 
koulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan integrointia, 
synergiaa ja yhteistyötä luomalla siten 
uusia innovoinnille otollisia ympäristöjä 
sekä edistämällä ja tukemalla uutta 
yrittäjäsukupolvea ja edistämällä 
innovatiivisten ekosysteemien 
perustamista tiiviissä synergiassa 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa. 
EIT:n on edistettävä osaltaan Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman yleisten 
tavoitteiden ja erityistavoitteiden 
toteutumista sen strategisen suunnittelun 
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 30

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 tutkimusta ja innovointia tukeva 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelma 
huomioiden sen strateginen suunnittelu 
mukaan luettuna, ja siihen sisältyy arvio 
sen sosioekonomisista vaikutuksista sekä 
sen sidosryhmäyhteistyöstä ja sen 
mahdollisuuksista saada innovoinnista 
parasta mahdollista lisäarvoa tuottavia 
ekosysteemejä. 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 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 Euroopan 
horisontti -ohjelman täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta annetussa 
neuvoston päätöksessä [xxx] 
tarkoitettujen missioiden välillä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 32

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 

a) hallintoneuvosto, joka koostuu 
korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan 
alojen kokeneista korkean tason jäsenistä 
mukaan lukien yksi Euroopan 
innovaationeuvoston jäsen. 
Hallintoneuvosto vastaa EIT:n toiminnan 
ohjaamisesta, osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnasta, 



PR\1199149FI.docx 27/69 PE648.286v01-00

FI

päätöksistä; nimeämisestä, valvonnasta ja arvioinnista, 
myös asianmukaisten korjaavien 
toimenpiteiden hyväksymisestä 
tapauksissa, joissa ilmenee 
alisuoriutumista, sekä kaikista muista 
strategisista päätöksistä; hallintoneuvoston 
valinnassa on otettava huomioon 
sukupuolijakaumaa ja maantieteellistä 
jakaumaa koskevat perusteet;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 33

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 
mukaan lukien EIT:n talousarvion 
toteuttaminen; 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.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Saavuttaakseen tavoitteensa EIT erityisesti Saavuttaakseen Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman yleiset ja erityistavoitteet 
EIT erityisesti

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 35

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 yksilöityjen 
keskeisten prioriteettien mukaisesti;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) valitsee ja nimeää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä prioriteettialoilla 
9 artiklan mukaisesti sekä 

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

määrittelee puitekumppanuus- ja 
avustussopimuksilla niiden oikeudet ja 
velvollisuudet; tarjoaa niille asianmukaiset 
strategiset suuntaviivat sekä tukea, 
soveltaa asianmukaista laadunvalvontaa, 
tiivistä seurantaa sekä määrättyjä ehtoja 
ja toteuttaa asianmukaisia ja korjaavia 
toimenpiteitä tapauksissa, joissa ilmenee 
alisuoriutumista, ja seuraa 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 37

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 luokitellaan EIT-
tutkinnoiksi ja joita voidaan myöntää 
sertifioiduissa ja hyväksytyissä 
oppilaitoksissa, tunnustamista ja 
edistämistä EIT-yhteisön ulkopuolella ja 
laajentaa niitä elinikäisen oppimisen 
ohjelmiksi;

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 38

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, 
joilla voidaan integroida osaamiskolmio 
yhteisen innovointikulttuurin sekä 
tietämyksen siirron kulttuurin 
kehittämiseksi, ja rohkaista osallistumista 
sidosryhmäyhteistyöhön ja avoimuutta 
uusia jäseniä kohtaan, myös alueellisen 
innovaation ohjelman kautta;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 39

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, 
myös EIT:n maakohtaisten 
yhteyspisteiden verkoston kautta, jotta 
voidaan lisätä EIT:n tunnettuutta, 
näkyvyyttä ja tietämystä kaikkialla 
unionissa sekä kannustaa osallistumaan 
EIT-yhteisön toimiin, erityisesti 
alueellisen innovaation ohjelman kautta;

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 40

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 muun muassa tuomalla 
EIT-laatumerkkiä esiin ja harkitsemalla 
synergioita Euroopan yliopistoja 
koskevan aloitteen sekä muiden 
tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusvälineiden kanssa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

g a) tuoda osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä esiin huippuosaavina 
innovointikumppaneina tukemalla niitä 
tehokkaan rahoituksen kestävyyttä 
koskevan strategian kehittämisessä 
varojen saamiseksi käyttöön muista 
julkisista ja yksityisistä lähteistä;

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 42

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, mukaan lukien teknologisten, 
sosiaalisten ja ei-teknologisten ratkaisujen, 
organisaatioon liittyvien toimintatapojen, 
yrittäjähengen ja uusien 
liiketoimintamallien integrointia siihen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) varmistaa tarvittaessa EIT:n ja 
unionin muiden ohjelmien välisen 
keskinäisen täydentävyyden ja synergian 
sellaisina, kuin niihin viitataan 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Euroopan horisontti” 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta annetussa neuvoston 
päätöksessä, ja komission avustaessa 
EIT:tä ja sen osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä tällaisten 
synergioiden tunnistamisessa;
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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 44

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; 
Tätä varten jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmä myös avustaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä yhteydenpidossa 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta tehdyn neuvoston 
päätöksen [xxx] 12 artiklalla perustetun 
ohjelmakomitean kanssa;

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 45

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

Komission teksti Tarkistus

k a) ’EIT:n maakohtaisella 
yhteyspisteiden verkostolla’ verkostoa, 
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 46

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

Komission teksti Tarkistus

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

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 47

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

Komission teksti Tarkistus

k c) perustaa ajan mittaan 
innovaatiokeskusten verkoston kaikkiin 
jäsenvaltioihin helpottamaan 
vuorovaikutusta EIT-yhteisön ja 
paikallisen innovaatioekosysteemin välillä 
sekä toimimaan yhteyspisteenä kaikissa 
EIT-yhteisön toimissa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 48

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 49

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

l a) EIT-laatumerkin vahvistaminen ja 
laajentaminen EIT:n koulutusohjelmien 
näkyvyyden ja tunnustamisen 
parantamiseksi eri korkeakoulujen, 
oppilaitosten, tutkimuskeskusten ja 
yritysten välisin kumppanuuksin ja 
samalla sen yleisen laadun parantaminen 
tarjoamalla oppimisohjelmia ja 
tarkoituksenmukaista yrittäjyyttä 
koskevaa sekä kansainvälistä, 
organisaatioiden välistä ja sektorien 
välistä liikkuvuutta;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

l b) parantaa EIT:n rahoittamien 
toimien näkyvyyttä ja tunnustamista 
suuren yleisön keskuudessa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 51

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

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) innovointiin 
perustuvat tutkimukset, toimet, 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;

Or. en

Tarkistus 53

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

d a) EIT:n alueellisen innovaation 
ohjelmaan liittyvät toimet, jotka on 
sisällytetty täysimääräisesti niiden 
monivuotiseen strategiaan, jotta voidaan 
vahvistaa innovointikapasiteettia ja 
kehittää kestäviä innovaatioekosysteemejä 
kaikkialla unionissa, jotta voidaan 
vähentää innovaatiotulosten eroja ja 
kuilua 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 54

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

Komission teksti Tarkistus

e a) varojen hankkiminen julkisista ja 
yksityisistä lähteistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä 
on laajat yleiset valtuudet itse määritellä 
sisäinen organisaationsa ja kokoonpanonsa 
sekä täsmällinen toimintasuunnitelmansa ja 
työmenetelmänsä, edellyttäen, että 
toimintasuunnitelma ja työmenetelmät 
edistävät EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tavoitteiden 
saavuttamista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta EIT:n sekä osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen välisten 
puitekumppanuus- ja 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 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimittava avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla sisäisten sääntöjensä 
mukaisesti;

c) vahvistettava sisäiset säännöt, 
jotka varmistavat, että ne toimivat 
avoimella ja läpinäkyvällä tavalla;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 58

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

Or. en

Tarkistus 59

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 
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tällainen soveltaminen rajataan 
perusteltuihin tapauksiin.

Or. en

Tarkistus 60

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 sovellettavia ehtoja ja 
eurooppalaisten kumppanuuksien valintaan 
sovellettavia tutkimusta ja innovointia 
tukevan Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman perusteita. EIT:n 
hallintoneuvosto voi täsmentää perusteita 
hyväksymällä ja julkaisemalla osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valinnalle perusteet 
joissa periaatteina ovat huippuosaaminen, 
tasapainoinen maantieteellinen kattavuus 
ja merkityksellisyys innovoinnin kannalta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön 
muodostamisen vähimmäisehtona on, että 
siihen osallistuu vähintään 

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

kolme riippumatonta 
kumppaniorganisaatiota vähintään 
kolmesta eri jäsenvaltiosta. Lisäksi 
kumppaniorganisaatioihin on kuuluttava 
ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos, yksi 
tutkimuslaitos ja yksi yksityinen yritys.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 62

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 
erityisesti otettava huomioon 
tasapainoinen maantieteellinen kattavuus, 
mukaan lukien alueellisen 
innovaatiojärjestelmän ja uusien 
kumppanien osallistuminen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta
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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 
maakohtaiselle yhteyspisteiden verkostolla 
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 64

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Eurooppalaisten 
kumppanuuksien, jotka täyttävät 1–
5 kohdassa vahvistetut kriteerit mutta 
joita EIT ei ole valinnut osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi, on tarvittaessa 
voitava siirtää automaattisesti 
rahoitushakemuksensa Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan 
vähimmäislisävaatimuksin.

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 65

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

Tarkistus 66

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 

2. 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 viipymättä EIT:n 
rahoitusosuuden. Hallintoneuvoston on 
otettava huomioon etenkin 
tarkoituksenmukaisuus unionin 
kohtaamien maailmanlaajuisten ja 
yhteiskunnallisten haasteiden kannalta 
sekä synergiat unionin muiden ohjelmien 
ja välineiden kanssa, osaamis- ja 
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unionin rahoitusosuuden rajat ja 
tarkoituksenmukaisuus EIT:n tavoitteiden 
kannalta.

innovaatioyhteisön saavuttama rahoituksen 
kestävyyden taso, sen kyky varmistaa 
avoimuutensa uusille jäsenille, sen kyky 
kehittää kestäviä 
innovaatioekosysteemejä, sen 
maantieteellinen kattavuus sekä 
20 artiklassa tarkoitetun unionin 
rahoitusosuuden rajat ja 
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 67

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. Arviointi on suoritettava 
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.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos seitsemäksi vuodeksi tehdyn 
sopimuksen voimassaoloa jatketaan, 
osaamis- ja innovaatioyhteisöstä tehdään 
uusi väliarviointi toisen seitsemän vuoden 
ajanjakson neljännen vuoden loppuun 
mennessä 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 69

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 70

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 hallintoneuvosto 
voi tiettyjä tiukkoja edellytyksiä 
noudattaen päättää jatkaa osaamis- ja 
innovaatioyhteisön kanssa tehdyn 
puitekumppanuussopimuksen 
voimassaoloaikaa. Tällaisesta 
laajennetusta 
puitekumppanuussopimuksesta
a) hallintoneuvosto suorittaa 
osaamis- ja innovaatioyhteisön 
perusteellisen arvioinnin, jossa otetaan 
huomioon 2 kohdassa esitetyt 
arviointiperusteet;
b) osaamis- ja innovaatioyhteisö 
laatii yksityiskohtaisen suunnitelman, 
jossa esitetään syyt, joiden 
puitekumppanuussopimusta olisi 
jatkettava;
laajennetun 
puitekumppanuussopimuksen 
soveltamisalaa ja määrärahoja on 
rajoitettava verrattuna sellaisiin osaamis- 
ja innovaatioyhteisöntoimiin, 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 ennen alkuperäisen 
seitsemän vuoden kauden jatkamista.

Or. en
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EIT rohkaisee osallistuvia korkea-
asteen oppilaitoksia:

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

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 73

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää ja tehdä 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 74

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 75

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



PE648.286v01-00 50/69 PR\1199149FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

b c) luoda 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 76

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EIT ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöt asettavat saataville 
yksityiskohtaiset tiedot kaikista 
ehdotuspyynnöistään. Nämä tiedot on 
asetettava saataville oikea-aikaisesti, haut 
mahdollistavalla ja jäljitettävissä olevalla 
tavalla unionin rahoittamien tutkimus- ja 
innovointihankkeiden asiaankuuluviin 
yhteisiin verkkotietokantoihin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman asiaa koskevien 
säännösten mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta
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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.

6. Kumppaniorganisaatioiden ja 
muiden kolmansien maiden julkisten 
lähteiden sekä yksityisten 
rahoituslähteiden osuudet osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoituksesta 
määritetään tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisrahoitusosuuksien 
mukaisesti, ja niissä otetaan huomioon 
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
rahoituksen kestävyyttä koskeva strategia.

Or. en

Tarkistus 78

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 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.
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Tarkistus 79

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

Komission teksti Tarkistus

b a) arvio uusista tehtävistä 
aiheutuvista henkilöstötarpeista;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) EIT:n ja osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen toimien seurantaan 
tarkoitetut asianmukaiset 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 81

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus voidaan maksaa 
tutkimusta ja innovointia tukevasta 

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

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
kokonaismäärärahoista peräisin olevasta 
4 prosentin osuudesta ja muista unionin 
ohjelmista peräisin olevana 
rahoitusosuutena, mikä ei vaikuta 
kyseisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä päätettyihin määriin.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Siirtymäsäännökset

EIT:n tekemiin sopimuksiin sovelletaan 
ehdotuspyyntöjen julkaisuajankohtana 
sovellettavia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 83

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 

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 
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kahden vuoden ajaksi hallintoneuvoston 
ehdotuksesta.

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 84

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 85

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 

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

menettelyt, mukaan lukien niille 
osoitettavan EIT:n rahoituksen 
enimmäismäärän sekä päättää 
asianmukaisista korjaavista 
toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
tapauksissa, joissa ilmenee osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen tavoitteisiin liittyvää 
alisuoriutumista;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

d) se hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn;

d) se hyväksyy osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn ja 
ilmoittaa siitä viipymättä maakohtaisten 
edustajien korkean tason työryhmälle, 
EIT:n maiden yhteyspisteiden verkostolle 
sekä kansallisille ja alueellisille 
viranomaisille;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

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

yhteistyöryhmän osaamis- ja 
innovaatioyhteisöksi huippuosaamisen, 
tasapainoisen maantieteellisen 
kattavuuden sekä kumppanien ja 
innovoinnin vaihtuvuuden 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 88

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 
tapauksissa, joissa ilmenee 
alisuoriutumista, muuttaminen tai 
peruuttaminen taikka niiden kanssa 
tehtyjen puitekumppanuussopimusten 
purkaminen;

Or. en

Tarkistus 89

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

Komission teksti Tarkistus

l) se päättää osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen käynnistämien 
tukitoimien suunnittelusta ja 
koordinoinnista, kun niiden tarkoituksena 
on korkeakoulujen yrittäjyys- ja 

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

oppilaitosten yrittäjyys- ja 
innovointivalmiuksien kehittäminen ja 
niiden integroiminen 
innovaatioekosysteemeihin. 

Or. en

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 jakso – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) se hyväksyy 
täytäntöönpanosäännöksiä 
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henkilöstösääntöjen ja muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
b) se käyttää c alakohdan mukaisesti 
sitä toimivaltaa, joka henkilöstösääntöjen 
mukaan kuuluu nimittävälle 
viranomaiselle ja palvelussuhteen ehtojen 
mukaan palvelukseen ottamista koskevien 
sopimusten tekemiseen toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jäljempänä ’nimittävän 
viranomaisen toimivalta’;
c) se hyväksyy henkilöstösääntöjen 
110 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan 
ja muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
johtajalle ja vahvistetaan olosuhteet, 
joissa tällainen toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Johtajalla on valtuudet siirtää 
tämä toimivalta edelleen;
d) jos poikkeukselliset olosuhteet sitä 
edellyttävät, se hyväksyy päätöksen siitä, 
että nimittävän viranomaisen toimivallan 
siirto johtajalle ja niille, joille johtaja on 
sen edelleen siirtänyt, keskeytetään 
tilapäisesti, ja että se käyttää tätä 
toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin 
jäsenelleen tai muulle henkilöstön 
jäsenelle kuin johtajalle.
__________________
35 EYVL L 56, 4.3., 1968, s. 1.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 jakso – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 jakso – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 jakso – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johtajan toimikausi on neljä vuotta. 
Hallintoneuvosto voi komission 

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

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

Or. en

Tarkistus 95

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

Komission teksti Tarkistus

h) järjestää sidosryhmäfoorumin 
kokoukset sekä jäsenvaltioiden 
edustajien ryhmän kokoukset 
hallintoneuvoston valvonnassa;

h) järjestää sidosryhmäfoorumin 
kokoukset sekä jäsenvaltioiden 
edustajien korkean tason ryhmän 
kokoukset hallintoneuvoston valvonnassa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 96

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 97

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 98

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 
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sovellettavia sääntöjä.

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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PERUSTELUT

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

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

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

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

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

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

Esittelijä tukee EIT:tä, sen tehtävää ja tähänastisia saavutuksia ja suhtautuu yleisesti ottaen 
myönteisesti komission ehdotukseen, jolla varmistetaan suurempi oikeudellinen selkeys 
suhteessa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja vahvistetaan osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjen rahoituksen kestävyyden periaate. Esittelijä on kuitenkin useaan otteeseen 
vastustanut painokkaasti komission päätöstä käyttää uudelleenlaadintamenettelyä, koska se on 
lainsäädäntövallan käyttäjille asetettu tarpeeton ja fiktiivinen rajoitus. Esittelijä katsoo, että 
ehdotuksen useita olennaisia näkökohtia on muutettava, ja ehdottaa siksi tarkistuksia, jotka 
koskevat muun muassa seuraavia seikkoja:
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Esittelijä torjuu komission ehdotuksen, jonka mukaan asetuksesta tehtäisiin ajallisesti 
neutraali, ja esittää siksi tarvittavat tarkistukset sen muuttamiseksi. Esittelijä ehdottaa tältä osin 
useita muutoksia tekstiin, jotta voidaan lisätä yhdenmukaisuutta Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman kanssa menettelyjen yksinkertaistamisen, Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman sääntöihin tehtävien poikkeusten selkeyttämisen ja rajoittamisen sekä 
Euroopan innovaationeuvoston kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisen aloilla.

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

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

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

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

Resurssien osalta esittelijä toistaa parlamentin kannan, jossa se pyytää, että 4 prosenttia 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman määrärahoista osoitetaan EIT:lle, ja esittää useita 
tarkistuksia, joilla varmistetaan, että EIT:ssä varmistetaan asianmukaiset työolot, jotta voidaan 
säilyttää korkeatasoinen asiantuntemus ja täyttää EIT:lle annetut lisätehtävät.
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LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2020)737

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

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

Arvoisa puheenjohtaja

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

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti: 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.europarl.europa.eu/meps/fi/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
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– 6 artiklan g alakohdassa sanojen ”tuomalla osaamis- ja innovaatioyhteisöjä esiin 
huippuosaavina innovointikumppaneina” lisääminen alakohdan loppuun;

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

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

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

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

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

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

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

Kunnioittavasti

Lucy NETHSINGHA

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

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

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 7. marraskuuta 2019

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

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

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

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

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

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

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

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

– 17 artiklan 5 kohdassa sanojen ”yhteisön talousarviosta” korvaaminen sanoilla ”jostakin 

2 Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se 
oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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toisesta unionin ohjelmasta”;

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

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

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

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

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

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies Pääjohtaja


