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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt komisjoni teatise üle, milles antakse hinnang ülikoolide ja ettevõtjate 
vahelise foorumi esimese kolme aasta tegevusele ja seatakse tulevikueesmärgid, näiteks 
innovatsiooni toetamine, eraettevõtluse loomine ja teadmussiirde tõhustamine;

2. tunnistab, et teatises määratletud eesmärgid ei ole uued; usub siiski, et dialoogi ja koostöö 
jätkamine piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil, sealhulgas programmide ja 
vahenditega seotud parimate tavade vahetamine, on väga oluline ülikoolide ja 
äriringkondade vaheliste tihedate sidemete loomisel, millega ületatakse võimalikud 
kultuurilised, institutsioonilised ja tööalased tõkked;

3. tunnistab, et Euroopa ülikoolid on suuruselt, distsipliinilt, rahvuselt ja liigilt väga 
erinevad; usub siiski, et igaüks neist saaks omal viisil kasu koostööst äriringkondadega, 
tingimusel et on olemas selge teadmine tegelikust olukorrast, milles nende teadus- ja 
õpetamissuutlikkust arendatakse;

4. rõhutab, et ettevõtted peavad suurendama oma vastuvõtuvõimet, et kasutada ja teisendada 
ülikoolide loodud teadmisi siseste teadusuuringute edendamiseks ja aktiivsema tööle võtta 
doktoriõppe lõpetanuid ja teadlasi;

5. rõhutab, et ülikoolide ja ettevõtjate vaheline dialoog ja koostöö peaks põhinema 
vastastikkusel, mille abil innustatakse suurendama ülikoolide ettevõtlusvaimu ja 
äriühingute teadmust; kordab, et seda on võimalik saavutada ülikoolide sõltumatust, 
autonoomiat ja nende tegevuse avalikku olemust ohustamata;

6. peab väga tähtsaks, et teadmussiire toimub avatud keskkonnas; tunnistab, et selle 
saavutamiseks on eri vahendid, näiteks trükised ja seminarid, tehnosiirdekeskused, 
piirkondlik koostöö, uute ja kõrvalettevõtete loomine, teaduskoostöö ja teadlaste liikuvus; 
peab siiski vastastikuse mõju sotsiaalset ja inimlikku mõõdet erakordselt tähtsaks; toetab 
seetõttu tugevalt algatusi, millega edendatakse ülikoolide ja ettevõtjate vahelist otsest 
suhtlemist;

7. teadmussiirde suurendamiseks peab teadlaste liikuvuse parandamist riikide ning 
kõrgkoolide ja ettevõtjate vahel nii lühi- kui ka pikaajaliselt ja soolist tasakaalu arvestades 
vältimatult vajalikuks; sellega seoses kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kehtivat 
õiguslikku ja finantsraamistikku põhjalikult läbi vaatama ning kõrvaldama liikuvuselt 
tarbetud tõkked, pöörates erilist tähelepanu akadeemilise kvalifikatsiooni tunnustamisele; 
kutsub ülikoole üles kasutusele võtma paindlikumad ja kahesed karjäärisüsteemid oma 
töötajatele;

8. soovitab komisjonil luua stiimulid ELi intellektuaalomandituru arenguks, mis võimaldaks 
ülikoolidel, avalikel teadusorganisatsioonidel ja väikeettevõtetel leida partnereid, 
investoreid ja õiglasemaid hindu nende intellektuaalomandi õigustele, oskustele ja 
teadmistele; osutab tähelepanu sellele, et intellektuaalomandi õiguste kutselist haldamist 
võiks enamikus ülikoolides tugevdada;
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9. tunnistab, et hariduses ja teaduses tuleb tugevdada teaduses kasutatavat 
multidistsiplinaarset lähenemisviisi ja seetõttu usub, et nii ülikoolid kui ka ettevõtjad 
võiksid kasu saada ühisest interdistsiplinaarsete ja ettevõtlusoskuste arendamisest; tõstab 
esile edukad algatused, näiteks üliõpilaste ja töötajate praktika, ettevõtjad 
külalisprofessoritena, kahesed kursused ja ühised töötajad;

10. juhib tähelepanu sellele, et ülikoolide ja ettevõtete ühine osalemine avaliku ja erasektori 
partnerluses, näiteks Euroopa tehnoloogiaplatvormis, ühistes tehnoloogiaalgatustes ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, võiks suurendada teadmiste väärtustamist ja aidata 
ELil tegelda tema ees seisvate raskete ülesannetega; sellega seoses osutab praegustele 
vastutustundliku partnerluse juhistele;

11. kutsub riiklikke, piirkondlikke ja kohalike asutusi üles jätkama koostöös erasektoriga 
selliste protsesside uurimist ja rahastamist, mis suurendavad ülikoolide ja ettevõtjate 
vastastikku mõju ja kõrvaldavad nende teel olevad haldustakistused;

12. tunnistab, et igasugune koostöö nõuab vajadustele kohandatud lähenemisviisi ja et on 
olemas eri tüüpi koostöömehhanismid, kuid on veendunud, et võib õppida edukatest 
struktuuridest, näidetest, demonstratsioonidest ja eeskujudest ning et heade tavade ja 
edulugude näidete levitamist ja nendele juurdepääsu tuleb tõhustada.


