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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa, jossa arvioidaan EU:n korkeakoulujen ja 
yritysten foorumin ensimmäistä kolmea yhteistyövuotta ja kartoitetaan tulevaisuuden 
haasteita, kuten innovointien tukemista, yrittäjyyden luomista ja tietämyksen siirron 
tehostamista;

2. myöntää, että komission yksilöimät haasteet eivät ole uusia; uskoo kuitenkin, että 
vuoropuhelun ja yhteistyön jatkaminen alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella 
tasolla ja ohjelmia ja välineitä koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ovat 
välttämättömiä luotaessa tiiviimpiä yhteyksiä korkeakoulujen ja yritysten välille, millä 
ylitetään niiden väliset mahdolliset kulttuuriset, institutionaaliset ja toiminnalliset esteet;

3. myöntää, että Euroopan korkeakoulujen koossa, kurinalaisuudessa, kansallisuudessa ja 
tyypissä ilmenee tuntuvia eroja; uskoo kuitenkin, että jokainen niistä voi hyötyä omalla 
tavallaan yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä edellyttäen, että tutkimus- ja 
koulutuskapasiteetin kehittämisen todellisesta sisällöstä ollaan perillä;

4. korostaa, että yritysten on parannettava vastaanottokykyään, jotta ne voivat käyttää ja 
siirtää korkeakoulujen tuottamaa tieteellistä tietoa ja edistää siten sisäistä tutkimusta ja 
ottaa aktiivisemmin palvelukseen tohtoreiksi väitelleitä ja tutkijoita;

5. korostaa, että korkeakoulujen ja yritysten vuoropuhelun ja yhteistyön on perustuttava 
vastavuoroisuuteen, jossa kannustetaan lisäämään korkeakoulujen yrittäjähenkeä ja 
yritysten tietämystä; toistaa, että tähän voidaan päästä vaarantamatta korkeakoulujen 
riippumattomuutta, autonomiaa tai niiden toiminnan julkista luonnetta;

6. pitää erittäin tärkeänä, että tietämystä siirretään avoimessa ympäristössä; myöntää, että 
tähän voidaan päästä erilaisilla keinoilla, kuten julkaisujen ja seminaarien, teknologian 
siirtovirastojen, alueellisen yhteistyön, yhtiön perustamisten ja oheistuotteiden, 
yhteistyönä tehdyn tutkimuksen ja tutkijoiden liikkuvuuden avulla; pitää kuitenkin 
vuorovaikutuksen sosiaalista ja inhimillistä ulottuvuutta erittäin tärkeänä; tukee siksi 
painokkaasti aloitteita, joilla edistetään korkeakoulujen ja yritysten kasvotusten toteutuvaa 
vuorovaikutusta;

7. pitää tutkijoiden liikkuvuuden parantamista – yli kansallisten rajojen ja korkeakoulujen ja 
yritysten välillä – sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja tasaisesta sukupulijakaumasta 
huolehtien välttämättömänä tietämyksen siirtämisen parantamiseksi; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita ja komissiota arvioimaan perinpohjaisesti uudelleen nykyistä 
oikeudellista ja rahoitusta koskevaa järjestelmää ja karsimaan liikkuvuuden tarpeettomia 
esteitä kiinnittäen erityistä huomiota korkeakoulututkintojen tunnustamiseen; kehottaa 
korkeakouluja huolehtimaan henkilöstönsä joustavammasta ja kahteen erilaiseen uraan 
tähtäävästä urakehityksestä;
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8. kannustaa komissiota luomaan kannustimia sellaisten teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevien EU-markkinoiden kehittämiseksi, joiden avulla korkeakoulut, julkista 
tutkimustoimintaa harjoittavat organisaatiot ja pienyritykset voivat löytää kumppaneita, 
sijoittajia ja oikeudenmukaisempia hintoja teollis- ja tekijänoikeuksilleen, taidoilleen ja 
tietämykselleen; toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien ammattimaista hallinnointia 
voitaisiin vahvistaa useimmissa korkeakouluissa;

9. myöntää, että koulutuksessa ja tutkimuksessa on vahvistettava tietämykseen sovellettavaa 
monialaista lähestymistapaa, ja uskoo siksi, että sekä korkeakoulut että yritykset voivat
hyötyä eri alojen välisten taitojen ja yrittäjyystaitojen yhteisestä kehittämisestä; tähdentää 
menestyksekkäitä aloitteita, kuten opiskelijoiden ja henkilöstön työharjoittelua, yrittäjien 
toimimista vierailevina professoreina, kahteen eri uraan tähtääviä kursseja ja yhteistä 
henkilöstöä;

10. tähdentää, että korkeakoulujen ja yritysten yhteinen osallistuminen julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksiin, kuten eurooppalaisiin teknologiayhteisöihin, yhteisiin 
teknologiahankkeisiin ja tietämys- ja innovointiyhteisöihin, saattaa tehostaa tietämyksen 
arvottamista ja auttaa EU:ta selviytymään sen edessä olevista merkittävistä haasteista; 
korostaa tässä yhteydessä voimassa olevaa opasta, jossa käsitellään vastuullista 
kumppanuutta;

11. kehottaa kansallisia viranomaisia ja alue- ja paikallisviranomaisia jatkamaan yhdessä 
yksityisen sektorin kanssa sellaisten prosessien kartoittamista ja rahoittamista, jotka 
tehostavat korkeakoulujen ja yritysten vuorovaikutusta ja poistavat sen tiellä olevat 
hallinnolliset esteet;

12. myöntää, että kukin yhteistyöhanke edellyttää räätälöityä lähestymistapaa ja että eri 
yhteistyömuotoja on olemassa, mutta uskoo, että menestyksekkäistä rakenteista, 
esimerkeistä, esittelyistä ja roolimalleista voidaan ottaa opiksi ja että hyvien käytänteiden 
ja menestystarinoiden levittämistä ja niihin pääsyä olisi tehostettava.


