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LYHYET PERUSTELUT

1. Komission asetusehdotus

Euroopan teknologiainstituutin (EIT) perustamista koskeva ehdotus esitettiin ensimmäistä
kertaa komission kevään 2005 kertomuksessa Lissabonin strategian väliarvioinnin yhteydessä. 
Laajojen kuulemisten jälkeen komissio antoi 22. tammikuuta 2006 ensimmäisen EIT:tä
koskevan tiedonannon hahmotellen instituutin pyrkimykset ja mahdollisen toiminta-alan. 
Eurooppa-neuvosto tunnusti maaliskuussa 2006, että EIT olisi tärkeä askel korkea-asteen 
koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välillä nykyisin olevan kuilun kuromiseksi umpeen ja 
pyysi komissiota toimittamaan kesäkuun puoliväliin mennessä ehdotuksen, joka koskisi 
seuraavia toimenpiteitä, jotka on tarpeen toteuttaa. Euroopan komissio hyväksyi toisen EIT:tä
koskevan tiedonannon 8. kesäkuuta 2006, ja 18. lokakuuta 2006 se esitti ehdotuksen
asetukseksi Euroopan teknologiainstituutin perustamisesta.

2. Valmistelijan kanta

Valmistelija suhtautuu hyväksyvästi yleisiin periaatteisiin, joka koskevat EIT:n perustamista ja 
toimintaa ja jotka on muotoiltu komission esittämässä asiakirjassa. Hän ehdottaa kuitenkin 
joidenkin tarkistusten tekemistä, joiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota tarpeeseen 
kehittää oikeudellinen perusta ja rahoitusperusta instituutin toiminnalle sekä periaatteita, jotka 
sääntelevät immateriaalioikeuksien hallinnointia.

Tähän mennessä mitään EU:n aloitetta ei ole täysin kohdistettu kaikkiin kolmeen 
osaamiskolmion osatekijään samanaikaisesti täysin integroidulla tavalla ja varmistaen, että ne 
vahvistavat toisiaan. Tähänastiset ohjelmat ovat olleet joko suunnattuja yksinomaan yhdelle 
osaamiskolmion lohkolle tai parhaimmassa tapauksessa kahdelle (seitsemäs tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelma (2007–2013), kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelma), ja niissä on pääasiassa tuettu näiden lohkojen kehittämistä ainoastaan 
kansallisella tasolla. Ottaen huomioon innovointiin liittyvän haasteen luonteen ja mittakaavan, 
Euroopan tason toiminta voi tuoda lisähyötyjä, joita jäsenvaltio ei voisi saada toimimalla yksin.

Ehdotus Euroopan teknologiainstituutin perustamisesta on tärkeä akateemisille ja tieteellisille 
piireille erityisesti unionin uusissa jäsenvaltioissa, koska se lisää tilaisuuksia suoraan 
yhteistyöhön näiden maiden koulutus- ja tiedeinstituuttien ja edistyneimpien eurooppalaisten 
elimien, sekä eurooppalaisen liike-elämän välillä ja samanaikaisesti unionin koulutusohjelmien 
määrärahojen hakemista. Instituutti luo tämän seurauksena tilaisuuksia sellaisten koulutus- ja 
tutkimusohjelmien kehittämiseen, jotka perustuvat todellisiin taloudellisiin tarpeisiin. On 
suositeltavaa, että instituutin tehtävässä korostuu tarve ponnistella enemmän tutkimustulosten 
kaupallistamiseksi ja pitkällä aikavälillä Euroopan ja jäsenvaltioiden talouksien kilpailukyvyn 
kasvattaminen maailmanmarkkinoilla EIT:n toiminnan kautta.

Mitä tulee "osaamiskolmion" käsitteeseen, valmistelija katsoo, että itse ehdotuksen 
oikeusperusta sulkee pois mahdollisuuden, että EIT toimisi koulutuslaitoksena ja myöntäisi 
akateemisia oppiarvoja, koska EU:n perustamissopimuksen 149 artiklan mukaan koulutus 
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kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

EIT:n on kehitettävä oma "tavaramerkkinsä" – EIT-tutkinto – joka täydentää osaamis- ja 
innovointiyhteisöihin kuuluvien koulutuslaitosten myöntämiä virallisia tutkintoja.

Valmistelija tunnustaa osaamiskolmion kaikkien kolmen osatekijän tärkeyden, mutta on
vakuuttunut siitä, että EIT:n päätehtävä on tukea innovointia. Näin ollen EIT:n 
tutkimustehtävissä olisi keskityttävä kehittämään innovointia, eikä tekemään tieteellistä
perustutkimusta.

Mitä tulee instituutin rakenteeseen, on syytä ottaa huomioon tarve täsmentää instituutin ja 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen sekä niiden elinten, joista ne koostuvat, välisten keskinäisten 
suhteiden kysymystä, millä voi olla välitöntä merkitystä määriteltäessä EIT:n ja osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen objektiivisia ominaispiirteitä esimerkiksi rahoitukseen liittyen.

Mitä tulee instituutin rahoitukseen, valmistelija kiinnittää huomiota tarpeeseen laatia 
instituutin toiminnalle rahoitusperustat sekä määrittää täsmällisesti yksittäisistä lähteistä tulevan 
rahoituksen määrä, jotta instituutti olisi täysin erityisvirastolle kuuluvan muodon ja 
rakenteiden mukainen. Valmistelija korostaa samalla, että komission on tarpeen tarkastella 
uudelleen mahdollisuutta käyttää osa alaotsaketta 1a varten vahvistetut enimmäismäärät 
alittavasta kohdentamattomasta liikkumavarasta EIT:n rahoittamiseen enintään 
308,7 miljoonalla eurolla. Lujan oikeus- ja rahoitusperustan luominen instituutin asianmukaisen 
hallinnollisen ja operatiivisen toiminnan varmistamiseksi on erittäin tärkeää pitäen silmällä
pitkän aikavälin kumppanuuden rakentamista korkea-asteen koulutuksen, tutkimuslaitosten ja 
yksityisten yhteisöjen välille sekä innovoinnin edistämistä yhteisön tasolla.

EIT:lle allokoitavien yhteisön perusmäärärahojen olisi edustettava täydennystä voimassa
oleviin rahoitusnäkymiin, mutta lisävaroja olisi hankittava ulkoisista lähteistä kansallisella, 
alueellisella tai yksityisellä tasolla. Kyky hankkia omia varoja, sekä ulkoisista lähteistä että
oman toiminnan kautta saatavista tuloista (joita EIT:tä koskevan ehdotuksen mukaan tulee 
aikanaan kertymään immateriaalioikeuksien hallinnoinnin yhteydessä), tulee olemaan 
ratkaisevan tärkeää EIT:n toiminnan kannalta. Kun otetaan huomioon tieteelliseen 
tutkimukseen ja kehittämiseen suunnattavien varojen jatkuva vähyys EU:ssa, on ponnisteltava 
sen varmistamiseksi, että toimintaansa aloittavalla EIT:llä on taattu määrä yhteisön rahoitusta, 
jota ei tarjota muiden käynnissä olevien yhteisön tutkimus- ja innovointitoimintojen 
kustannuksella.

Immateriaalioikeuksien asianmukainen hallinta ja tasapainoinen jakautuminen ovat 
keskeisiä osatekijöitä innovoinnin kehittämisessä ja siihen investoimisessa. EIT:n tälle alalle 
laatimien tarkkojen ohjeiden olisi oltava yhdenmukaisia niiden sääntöjen kanssa, jotka koskevat 
yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman 
toimiin (2007–2013) ja joista neuvosto ja parlamentti ovat jo sopineet. Lisäksi valmistelija 
korostaa, että komission on tarpeen valvoa sitä tapaa, millä immateriaalioikeuksia 
hallinnoidaan sekä kustannusten ja voittojen jakotapaa, jossa jako-osuus on 
suhteutettava yksittäisten kumppaniorganisaatioiden antamaan panokseen.
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1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale

(6) EIT:n tulisi pyrkiä edesauttamaan 
yhteisön ja jäsenvaltioiden 
innovaatiokapasiteetin kehittämistä
nivomalla toimintaansa kaikkein 
korkealuokkaisinta koulutus-, tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa.

(6) EIT:n tulisi pyrkiä edesauttamaan 
yhteisön ja jäsenvaltioiden 
innovaatiokapasiteetin kehittämistä
saattamalla koulutus- ja tutkimustoiminta 
vastaavuussuhteeseen innovaatiotoiminnan 
kanssa kaikkein korkeimman laadun 
säilyttäen.

Perustelu

EIT:n toiminnan on koskettava kaikkia kolmea tietämyksen osa-aluetta, jotta päätarkoitus, 
innovatiivisuuden kasvu, saavutetaan.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 10 kappale

(10) On tarpeen tukea koulutusta, joka on 
kiinteä mutta usein pois jäävä osa kattavaa 
innovaatiostrategiaa. EIT:n ja osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen sopimuksissa olisi 
määrättävä, että yhteisöjen myöntämien 
tutkintojen olisi oltava EIT-tutkintoja. EIT:n
olisi edistettävä EIT-tutkintojen 
tunnustamista jäsenvaltioissa. Kaikissa 
toimissa olisi noudatettava 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua 
direktiiviä 2005/36/EY.

(10) On tarpeen tukea koulutusta, joka on 
kiinteä mutta usein pois jäävä osa kattavaa 
innovaatiostrategiaa. EIT:n ja osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen sopimuksissa olisi 
määrättävä, että yhteisöjen myöntämien 
tutkintojen olisi oltava EIT-tutkintoja.
Instituutin olisi edistettävä EIT-tutkintojen 
tunnustamista jäsenvaltioissa. Kaikissa 
toimissa olisi noudatettava 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua 
direktiiviä 2005/36/EY.

Perustelu

(Tarkistuksen alkuosa ei vaikuta suomenkieliseen versioon. Perustelu ei koske jälkimmäistä
osaa.)
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 11 kappale

(11) EIT:n olisi laadittava 
immateriaalioikeuksien hallinnointia varten 
ohjeet, joilla tulisi edistää
immateriaalioikeuksien hyödyntämistä
asianmukaisin edellytyksin lisensointi mukaan 
luettuna sekä tarjota tarkoituksenmukaisia 
kannustimia EIT:lle ja sen kumppaneille 
toimintaan osallistuvat yksilöt, osaamis- ja 
innovointiyhteisöt ja kumppaniorganisaatiot 
mukaan luettuina sekä toisaalta spin-off- ja 
kaupalliseen toimintaan. Jos toimia 
rahoitetaan yhteisön tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen puiteohjelmista, 
sovelletaan kyseisten ohjelmien sääntöjä.

(11) EIT:n olisi laadittava 
immateriaalioikeuksien hallinnointia varten 
selkeät ja tarkat ohjeet, joilla tulisi edistää
immateriaalioikeuksien hyödyntämistä
asianmukaisin edellytyksin lisensointi mukaan 
luettuna sekä tarjota tarkoituksenmukaisia 
kannustimia EIT:lle ja sen kumppaneille 
toimintaan osallistuvat yksilöt, osaamis- ja 
innovointiyhteisöt ja kumppaniorganisaatiot 
mukaan luettuina sekä toisaalta spin-off- ja 
kaupalliseen toimintaan. Jos toimia 
rahoitetaan yhteisön tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen puiteohjelmista, 
sovelletaan kyseisten ohjelmien sääntöjä.

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että EIT laatii immateriaalioikeuksien hallinnointia varten selkeät ja 
konkreettiset ohjeet, mikäli se haluaa hankkia tieteellisiä kumppaneita ja 
rahoituskumppaneita.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Jotta taattaisiin EIT:n toiminnallinen 
riippumattomuus, sen olisi hallinnoitava 
omaa talousarviotaan, jonka 
rahoituslähteisiin olisi kuuluttava yhteisön 
rahoitus, jäsenvaltioiden, yksityisten 
organisaatioiden sekä kansallisten tai 
kansainvälisten elinten tai laitosten 
myöntämät varat, tulot EIT:n omasta 
toiminnasta ja sen omat varat. EIT:n olisi 
pyrittävä houkuttelemaan puoleensa yhä
enemmän rahoitusta yksityisiltä
organisaatioilta.

(13) Jotta taattaisiin EIT:n toiminnallinen 
riippumattomuus, sillä olisi oltava 
oikeushenkilöllisyys ja sen olisi hallinnoitava 
omaa talousarviotaan, jonka 
rahoituslähteisiin olisi kuuluttava yhteisön 
rahoitus, jäsenvaltioiden, yksityisten 
organisaatioiden sekä kansallisten tai 
kansainvälisten elinten tai laitosten 
myöntämät varat, tulot EIT:n 
immateriaalioikeuksien hallinnointiin 
liittyvästä omasta toiminnasta ja sen omat 
varat. EIT:n olisi pyrittävä houkuttelemaan 
puoleensa yhä enemmän rahoitusta 
yksityisiltä organisaatioilta.

Perustelu

Komission ehdotuksen mukainen EIT:lle annettava oikeushenkilöllisyys on tärkeä osatekijä
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pitäen silmällä sen riippumattomuutta, kun otetaan huomioon sen toimintojen 
suunniteltu laajuus. Immateriaalioikeuksien hallinnoinnista saatavien varojen olisi oltava 
tärkeä tulolähde EIT:lle.

Tarkistus 5
2 artiklan 2 alakohta

2. ’Osaamis- ja innovointiyhteisöllä’
tarkoitetaan kumppaniorganisaatioiden 
yhteishanketta – sen täsmällisestä
oikeudellisesta muodosta riippumatta –, 
jonka EIT valitsee ja nimeää toteuttamaan 
korkeatasoista keskinäisesti integroitua 
innovointi-, tutkimus- ja koulutustoimintaa
jollain tietyllä alalla.

2. ’Osaamis- ja innovointiyhteisöllä’
tarkoitetaan kumppaniorganisaatioiden
yhteishanketta – sen täsmällisestä
oikeudellisesta muodosta riippumatta –, 
jonka EIT valitsee ja nimeää toteuttamaan 
korkeatasoisia suunnitelmia, joissa 
liitetään koulutus- ja tutkimustoimintaa 
yhteen innovointitoiminnan kanssa jollain 
tietyllä alalla.

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminta suunnattaisiin 
ennen kaikkea tieteellistä ja tutkimuspotentiaalia hyödyntämällä tapahtuvaan innovointiin.

Tarkistus 6
2 artiklan 6 a alakohta (uusi)

6 a. 'Tutkinnolla' tarkoitetaan jonkin 
korkeakoulun, yliopiston tai ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelijalle korkea-asteen 
koulutusohjelman päätyttyä myöntämää
akateemista loppututkintoa.

Perustelu

Jotta voidaan määritellä selkeästi, ettei EIT sellaisenaan ole koulutuslaitos ja ettei sillä niin 
ollen ole valtuuksia myöntää muodollisia akateemisia tutkintoja, on tehtävä selvä ero 
kansallisesti tunnustettujen koulutuslaitosten myöntämien "tutkintojen" ja "EIT:n tutkintojen" 
välille, joista viimeksi mainitut ovat EIT:n myöntämiä ylimääräisiä osoituksia ansioista, 
mutta joilla ei ole merkitystä ilman muodollista koulutuslaitosten myöntämää "tutkintoa".

Tarkistus 7
2 artiklan 6 b alakohta (uusi)
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6 b. 'EIT:n tutkinnolla' tarkoitetaan 
todistusta opiskelijan 
osallistumisesta EIT:n toimintaan 
keskeisenä osana koulutusta 
jossakin tunnustetussa 
koulutuslaitoksessa.

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään, että "EIT:n tutkinnot" lisäävät akateemisten "tutkintojen" 
ansioita, mutta ne eivät korvaa akateemisia tutkintoja.

Tarkistus 8
4 artiklan 1 kohdan e alakohta

(e) hankkii tarvittavat varat julkisista ja 
yksityisistä lähteistä ja käyttää resurssejaan 
tämän asetuksen mukaisesti ja pyrkii 
erityisesti lisäämään yksityisen rahoituksen ja 
omien resurssiensa osuutta talousarviostaan

(e) hankkii tarvittavat varat julkisista ja 
yksityisistä lähteistä ja käyttää resurssejaan 
tämän asetuksen mukaisesti ja pyrkii 
erityisesti lisäämään yksityisen rahoituksen ja 
EIT:n oman toiminnan tuottamien tulojen 
osuutta talousarviostaan

Perustelu

EIT:n pitäisi suuremmassa määrin pyrkiä hankkimaan itse oma pääomansa joko yksityisistä
lähteistä tai tuottamalla pääomaa toimintojensa kautta.

Tarkistus 9
4 artiklan 1 kohdan f alakohta

(f) edistää EIT-tutkintojen tunnustamista 
jäsenvaltioissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 10
5 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan c alakohta
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(c) tutkintojen myöntämisen perusta 
mukaan luettuina järjestelyt, joilla otetaan 
huomioon eurooppalaista 
korkeakoulutusaluetta koskeva yhteisön 
politiikka etenkin tutkintojen 
yhteensopivuuden, selkeyden, tunnustamisen 
ja laadun osalta

(c) järjestelyt, joilla otetaan huomioon 
eurooppalaista korkeakoulutusaluetta 
koskeva yhteisön politiikka etenkin 
tutkintojen yhteensopivuuden, selkeyden, 
tunnustamisen osalta

Perustelu

Vaikka mahdollisiin osaamis- ja innovointiyhteisöihin liittyvien koulutusnäkökohtien 
eurooppalaiseen ulottuvuuteen onkin kiinnitettävä huomiota valintamenettelyssä, tässä
ehdotuksessa oleva määritelmä on liian kapea-alainen.

Tarkistus 11
6 artiklan 1 kohta

1. EIT:n ja osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
sopimuksessa on määrättävä, että ne 
tutkinnot, joita osaamis- ja 
innovointiyhteisöt myöntävät niillä
tieteenaloilla ja toimialoilla, joilla ne 
harjoittavat opinto-, tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa, ovat EIT:n tutkintoja.

1. EIT:n ja osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
sopimuksessa on määrättävä, että niillä
tieteenaloilla ja toimialoilla, joilla osaamis- ja 
innovointiyhteisöt harjoittavat opinto-, 
tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, 
myönnetään EIT-tutkintoja.

Perustelu

Ehdotuksen oikeusperustan ja jäsenvaltioiden korkea-asteen koulutuksen alalla omaaman 
toimivallan vuoksi EIT:n ei pitäisi myöntää tutkintoja. EIT-hankkeiden ja niihin 
osallistuneiden opiskelijoiden huippuosaamisen tunnetuksi tekemiseksi EIT-tutkinnot ovat 
kuitenkin tarkoituksenmukainen ratkaisu.

Tarkistus 12
6 artiklan 2 kohta

2. EIT kannustaa kumppaniorganisaatioita 
myöntämään osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen integroidun luonteen 
mukaisesti yhteisiä tutkintoja. Käyttää
voidaan kuitenkin myös vain yhden 
laitoksen myöntämiä taikka kaksois- tai 
moninkertaisia tutkintoja.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotuksen oikeusperustan ja jäsenvaltioiden korkea-asteen koulutuksen alalla omaaman 
toimivallan vuoksi EIT:n ei pitäisi myöntää tällaisia tutkintoja.
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Tarkistus 13
6 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä
EIT:n tutkintojen tunnustamisessa.

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä
EIT:n tutkintojen tunnustamisessa ja 
tunnetuksi tekemisessä.

Perustelu

Vaikka EIT:n tutkinto ei ole sellaisenaan tutkinto, sen pitäisi olla merkki huippuosaamisesta, 
ja jäsenvaltioiden pitäisi ponnistella saadakseen sille tunnustusta merkkinä
huippuosaamisesta.

Tarkistus 14
9 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. EIT määrittelee ja julkistaa 
immateriaalioikeuksien hallinnointia koskevat 
periaatteensa ja ohjeensa. Niillä

1. EIT määrittelee ja julkistaa 
immateriaalioikeuksien hallinnointia koskevat 
periaatteensa ja ohjeensa niiden 
periaatteiden mukaisesti, jotka on 
määritelty säännöistä, jotka koskevat 
yritysten, tutkimuskeskusten ja 
korkeakoulujen osallistumista 
seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä
tutkimustulosten levittämistä (2007–2013), 
18 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1906/2006 2 osassa1.
Niillä

__________________
1 EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1.

Perustelu

Immateriaalioikeuksia koskevien sääntöjen pitäisi olla yhdenmukaisia niiden sääntöjen 
kanssa, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista 
seitsemännen puiteohjelman toimiin (2007–2013) ja joista neuvosto ja parlamentti ovat jo 
sopineet.

Tarkistus 15
14 artiklan 1 kohdan a alakohta
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(a) päivitettävän kolmivuotisen työohjelman, 
jossa esitetään sen keskeiset painopisteet ja 
suunnitellut toimet sekä arvio 
rahoitustarpeesta ja –lähteistä.
Hallintoneuvosto toimittaa 
työohjelmaluonnoksen komissiolle. Komissio 
antaa kolmen kuukauden kuluessa lausunnon 
työohjelman täydentävyydestä suhteessa 
yhteisön politiikkaan ja välineisiin. Jos 
komissio ei hyväksy työohjelmaa, 
hallintoneuvosto tarkastelee sitä uudelleen ja 
tekee siihen asianmukaiset muutokset.

(a) päivitettävän kolmivuotisen työohjelman, 
jossa esitetään sen keskeiset painopisteet ja 
suunnitellut toimet sekä arvio 
rahoitustarpeesta ja –lähteistä.
Hallintoneuvosto toimittaa 
työohjelmaluonnoksen komissiolle. Komissio 
antaa kolmen kuukauden kuluessa lausunnon 
työohjelman täydentävyydestä suhteessa 
yhteisön politiikkaan ja välineisiin. Jos 
komissio ei hyväksy työohjelmaa, 
hallintoneuvosto tarkastelee sitä uudelleen ja 
tekee siihen asianmukaiset muutokset sekä
esittää sen sitten neuvostolle ja 
parlamentille hyväksyttäväksi.

Perustelu

Neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on oltava mahdollisuus valvoa EIT:n toimintaa 
strategisella tasolla sen työohjelman hyväksymisen kautta.
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