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Sisukord: 
 
Euroopa Komisjoni teatis „Uus partnerlus ülikoolide moderniseerimiseks: ELi 
foorum ülikoolide ja ettevõtjate dialoogiks“ avaldati 2009. aasta aprillis. See 
on oluline samm sidemete loomiseks Euroopa teadus- ja ettevõtlusmaailma 
vahel. Selles tehakse kokkuvõte eelnevast tegevusest ja esitatakse 
ettepanekud järgmiste sammude kohta ülikoolide ja ettevõtjate dialoogis.  
 
Selles uuringus esitletakse Deloitte’i analüüsi ülikoolide ja ettevõtjate 
koostöö kohta Euroopas ning antakse soovitusi selle kohta, kuidas 
olemasolevat dialoogi Euroopa tasandil edasi arendada. 
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

Muutustega kohanemine on ELi liikmesriikide jaoks olulisem kui kunagi varem, kui nad 
soovivad säilitada tootlikkuse ja konkurentsivõime. Kontekstis, kus teadmised ja uuendused 
on ELi kõige väärtuslikum vara, arvestades eelkõige globaalse konkurentsi suurenemist 
kõigis sektorites, peavad liikmesriigid muutuma aktiivseks ning olema suutelised tulevikku 
ette aimama, et selle väljakutseteks paremini valmistuda. Vajadust suurema paindlikkuse 
ja kohanemisvõime järele võimendab majanduslangus. Arvestades ülikoolide ja ettevõtjate 
üksteist täiendavat rolli ning nende seotust Euroopa majanduskasvuga, samuti selleks, et 
luua töötajate oskuste ja tööandjate vajaduste vahel kooskõla, on oluline tagada nende 
kahe maailma vaheline koostöö.  

Euroopa Komisjoni algatatud ülikoolide ja ettevõtjate dialoog on andnud ülikoolide ja 
ettevõtjate vahelises koostöös osalejatele hea võimaluse luua koostöövõrgustik ja jagada 
parimaid tavasid. Kõrgkoolide, ettevõtjate ja potentsiaalsete koostöövormide mitmekesisus 
nõuab paindlikku ja reageerimisvõimelist lähenemisviisi, et vastata Euroopa institutsioonide 
vajadustele, prioriteetidele ja nõudmistele. 

Ülikoolide ja ettevõtjate koostöö olulisust Euroopas rõhutati selgelt komisjoni 2006. aasta 
teatises „Ülikoolide uuendamiskava täitmine: haridus, teadus ja innovatsioon“. See tekst oli 
vastus Euroopa Ülemkogu 2005. aasta oktoobri palvele määrata kindlaks kõrghariduse 
tegevusvaldkonnad, mida saaks kasutada majanduskasvu ja tööhõive tegevuskavas. 

Teatises esitati ülevaade asjade seisust Euroopa ülikoolide kaasajastamisel. Ülikoolide ja 
ettevõtjate koostööga seoses lubas komisjon algatada ülikoolide ja ettevõtjate koostöö 
foorumi ning avaldada 2009. aastal teemakohase teatise. 

Komisjon korraldas esimese foorumi 2008. aasta veebruaris ja teise foorumi aasta hiljem. 
Osalejad tervitasid koostöövõrgustiku ja uute parimate tavade jagamise võimalusi. Teise 
foorumi järeldustes rõhutati, kui oluline on parandada juurdepääsu parimatele tavadele ja 
arusaamist peamistest eduteguritest. Mõned osalejad seadsid siiski kahtluse alla foorumi 
tuleviku ja jätkusuutlikkuse, kui see jääb vaid koostöövõrgustiku ja parimate tavade 
levitamise platvormiks.  

Komisjoni lubatud teatis avaldati 2009. aasta aprillis. Selles esitati konsensuslik seisukoht 
selle kohta, mida ülikoolide ja ettevõtjate koostöös oli saavutanud, ning järgmised sammud 
tõhusa dialoogini jõudmiseks Euroopa tasandil. 

Kuigi foorumitel osalenute tagasiside oli üldiselt positiivne, on dialoogi mõju piiratud, sest 
ülevaatesse valitud näited ei olnud ülikoolide ja ettevõtjate koostöö laia ulatuse taustal 
piisavalt esinduslikud ning juurdepääs parimatele tavadele oli piiratud vaid foorumil 
osalenutega. Lisaks pole andmeid dialoogi mõjude kohta, eriti ülikoolides ja ettevõtetes, 
mis ei osale veel aktiivselt ülikoolide ja ettevõtjate koostöös. 

Selleks et arendada olemasolevat koostööd edasi, peaks ülikoolide ja ettevõtjate koostöö 
keskenduma parimate tavade näidete väljavalimisele, mida saaks kasutada koostöö 
algatamisest huvitatud ülikoolide ja ettevõtjate toetamiseks. 
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Selleks et tagada järjepidevus ja tegevuste mittekordumine, samuti ülikoolide ja 
ettevõtjate koostööd toetavate Euroopa Komisjoni programmide nähtavus, peaks ülikoolide 
ja ettevõtjatega seotud tegevust koordineerima Euroopa Komisjonis töökond, kes viiks 
kokku kõik asjaomased peadirektoraadid. Sünergiat tuleks arendada ka väljaspool 
Euroopat, eelkõige Euroopa Komisjoni kogemuse baasil Tempuse riikide ning ELi ja USA 
haridus- ja koolitusalase koostöö raames. See töökond parandaks ülikoolde ja ettevõtjate 
dialoogi nähtavust poliitilisel tasandil ning aitaks rõhutada selle panust Lissaboni 
eesmärkide saavutamisel. 

Seetõttu soovitatakse tugevdada Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi koostöö alast 
suhtlust, mille hulka kuuluvad temaatiliste ürituste korraldamine ja internetiplatvormide 
kasutamine laiapõhjalisemaks levitamiseks. Dialoogi piirkondlik mõõde kätkeb endas ka 
asjaomaste piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, aga ka muude vahendajate, näiteks 
kaubandus-tööstuskodade ja sotsiaalpartnerite (sealhulgas töövõtjate, ettevõtjate ja VKEde 
katusorganisatsioonide esindajate) ning valdkondlike organisatsioonide kaasamist. Eelkõige 
on kaubandus-tööstuskojad ideaalses positsioonis ühenduse loomiseks ülikoolide ja 
ettevõtjate vahel, sest nende põhitegevus seisneb VKEde toetamises ning hariduse ja 
koolituse kui ettevõtluse arendamise vahendite edendamises. Selliseid vahendajaid on vaja 
ülikoolide ja ettevõtjate koostöö realiseerimiseks praktikas.  


