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EUROOPA JA RIIKIDEVAHELISE VALITSEMISE
KOOL
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‣‣Euroopas puudub praegu rahvusvaheliselt tunnustatud õppe- ja teadusfoorum, mis käsitleks
Euroopa ja riikidevahelist valitsemist (sarnaselt Harvardi Ülikooli Kennedy halduskooliga).

Euroopa ja riikidevahelise valitsemise kool, mis tegutseb Firenzes asuva Euroopa Ülikool-Instituudi juures,
soovib saada rahvusvaheliseks teabekeskuseks ja ühtlasi keskuseks, mis tegeleb Euroopa ja piirkondliku
riikidevahelise valitsemise valdkonnas teadustegevuse, õpetamise ja kõrgetasemelise koolitusega.

MIDA SAAB JÄRGMISE KAHE AASTA JOOKSUL VEEL TEHA?

‣‣2017. ja 2018. aastal saab Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes rahalist toetust programmi „Erasmus+“ kaudu, et

asutada Euroopa ja riikidevahelise valitsemise kool (2017. aastal 1,7 miljonit ja 2018. aastal 3,2 miljonit eurot).
Rahalise toetuse andmist tuleks jätkata kuni kooli asutamise lõpuleviimiseni.
Kool alustab tegevust järk-järgult, keskendudes viiele sambale:

‣‣
‣‣

1. ühine magistriõppekava noortele spetsialistidele tihedas koostöös teiste Euroopa ülikoolidega;
2. programm Euroopa ja muu maailma noortele lootustandvatele spetsialistidele, keda huvitavad Euroopa
valitsemise küsimused;
3. programm valitsuste, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, vabaühenduste ja äriringkondade
juhtivtöötajatele;
4. foorum, kus majandus-, poliitika- ja sotsiaalvaldkonna juhid saaksid vahetada mõtteid peamistes
poliitilistes küsimustes;
5. teadustegevus.
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‣‣Kool ei tegutse üksi, vaid rakendab tööle õppeasutuste võrgustiku, kuhu kuuluvad näiteks Ecole Nationale
d’Administration, Hertie School of Governance ja Brugge Euroopa Kolledž. See võimaldab tekitada sünergiat ja
vältida kattumist olemasolevate programmidega.

‣‣Kõrgetasemeline välisekspertide rühm professor Mario Monti juhtimisel tegeleb praegu kooli tulevase töö jaoks

praktiliste soovituste väljatöötamisega. Nende töö tulemused tehakse teatavaks enne 2017. aasta lõppu, nii et
kool saab mõne tegevusega algust teha.

VÕIMALIKUD ALGATUSED 2025. AASTANI

‣‣Kool peaks lisaks ELi kaasrahastusele saama tugineda välisrahastusele riiklikelt haldusasutustelt,
ettevõtjatelt, vabaühendustelt ja sihtasutustelt, kes on huvitatud pakutavast koolitusest.

‣‣Koolist

1

peaks saama Euroopa juhtiv riikidevahelise valitsemise teemadega tegelev
institutsioon.

‣‣Õppeasutuste võrgustik teeb võimalikult integreeritud viisil koostööd akadeemikute ja teadlaste
rahvusvaheliste rühmadega ning pakub koolitusprogramme mitmesugustele sihtrühmadele.
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