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Pozměňovací návrh 1
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise, které rekapituluje 
první tři roky fungování fóra EU pro dialog 
mezi univerzitami a podniky a stanovuje 
budoucí úkoly, jako je podpora inovací, 
spolupráce v podnikání a lepší předávání 
znalostí;

1. vítá sdělení Komise, které rekapituluje 
první tři roky fungování fóra EU pro dialog 
mezi univerzitami a podniky a stanovuje 
budoucí úkoly, jako je podpora inovací, 
výzkumu, spolupráce v podnikání a lepší 
předávání znalostí a zvýšení přitažlivosti 
evropského trhu práce pro začínající 
mladé vědce;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že výzvy uvedené ve sdělení 
nejsou nové; je však přesvědčen, že 
soustavný dialog a spolupráce na 
regionální, státní a evropské úrovni, včetně 
výměny osvědčených postupů týkajících se 
programů a nástrojů, napomáhá vytváření 
užších vazeb mezi univerzitní
a podnikatelskou obcí a překlenování 
případných kulturních, institucionálních
a provozních překážek mezi nimi;

2. uznává, že výzvy uvedené ve sdělení 
nejsou nové; je však přesvědčen, že 
soustavný dialog a spolupráce na 
regionální, státní a evropské úrovni, včetně 
výměny osvědčených postupů týkajících se 
programů a nástrojů, napomáhá vytváření 
užších vazeb a partnerství mezi univerzitní
a podnikatelskou obcí, a tím budování 
společnosti na vědeckém základě, 
rozvíjení aplikovaného výzkumu, lepšímu 
začleňování absolventů po ukončení 
studia na trh práce a překlenování 
případných kulturních, institucionálních
a provozních překážek mezi nimi;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 3
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že výzvy uvedené ve sdělení 
nejsou nové; je však přesvědčen, že 
soustavný dialog a spolupráce na 
regionální, státní a evropské úrovni, včetně 
výměny osvědčených postupů týkajících se 
programů a nástrojů, napomáhá vytváření 
užších vazeb mezi univerzitní
a podnikatelskou obcí a překlenování
případných kulturních, institucionálních
a provozních překážek mezi nimi;

2. uznává, že výzvy uvedené ve sdělení 
nejsou nové a že dosud ještě nebyly 
úspěšně řešeny; je však přesvědčen, že 
soustavný dialog a spolupráce na místní, 
regionální, státní a evropské úrovni, včetně 
výměny osvědčených postupů týkajících se 
programů a nástrojů, je rozhodující pro
vytváření užších vazeb mezi univerzitní
a podnikatelskou obcí a překonávání
případných kulturních, institucionálních
a provozních překážek mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává skutečnost, že mezi evropskými 
univerzitami existují velké rozdíly, pokud 
jde o jejich velikost, obory, národnostní 
zastoupení a typ; je však přesvědčen, že 
každá z nich by mohla mít svým způsobem 
prospěch ze spolupráce s podnikatelskými 
kruhy za předpokladu, že existuje jasné 
povědomí skutečného kontextu rozvoje 
jejich výzkumné a vzdělávací kapacity; 

3. uznává skutečnost, že mezi evropskými 
univerzitami existují velké rozdíly, pokud 
jde o jejich velikost, obory, národnostní 
zastoupení a typ; je však přesvědčen, že 
každá z nich by mohla mít svým způsobem 
prospěch z vnitrostátní a přeshraniční
spolupráce s podnikatelskými kruhy za 
předpokladu, že existuje jasné povědomí 
skutečného kontextu rozvoje jejich 
výzkumné a vzdělávací kapacity; domnívá 
se, že k významné podpoře spolupráce 
mezi univerzitami a podniky dochází také 
na regionální úrovni; 

Or. nl



AM\803214CS.doc 5/18 PE438.395v01-00

CS

Pozměňovací návrh 5
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává skutečnost, že mezi evropskými 
univerzitami existují velké rozdíly, pokud 
jde o jejich velikost, obory, národnostní 
zastoupení a typ; je však přesvědčen, že 
každá z nich by mohla mít svým způsobem 
prospěch ze spolupráce s podnikatelskými 
kruhy za předpokladu, že existuje jasné 
povědomí skutečného kontextu rozvoje 
jejich výzkumné a vzdělávací kapacity;

3. uznává skutečnost, že mezi evropskými 
univerzitami existují velké rozdíly, pokud 
jde o jejich velikost, zdroje, obory, způsob 
organizace, národnostní zastoupení a typ;
je však přesvědčen, že každá z nich by 
mohla mít svým způsobem prospěch ze 
spolupráce s podnikatelskými kruhy za 
předpokladu, že existuje jasné povědomí 
skutečného kontextu rozvoje jejich 
výzkumné a vzdělávací kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je potřebné, aby podniky 
zvýšily svou absorpční kapacitu pro 
využívání a uplatňování vědeckých 
poznatků, které vyprodukovaly univerzity,
a to posílením jejich interního výzkumu
a aktivním nabízením zaměstnání 
absolventům vysokých škol a výzkumným 
pracovníkům;

4. zdůrazňuje, že je potřebné, aby podniky 
zvýšily svou absorpční kapacitu pro 
využívání a uplatňování vědeckých 
poznatků, které vyprodukovaly univerzity, 
aby podporovaly interní výzkum, 
celoživotní učení a další vzdělávaní, 
prováděly vůči vědeckému světu aktivní 
informační politiku týkající se jeho potřeb 
spolu s aktivním nabízením zaměstnání 
absolventům a habilitovaným výzkumným 
pracovníkům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na nutnost prohlubovat 
kontakty mezi vzdělávacími institucemi
a malými a středními podniky
a podporovat kulturu podnikání na všech 
úrovních vnitrostátních a regionálních 
vzdělávacích systémů; podporuje rozvoj
a rozšíření programů na podporu 
individuální mobility, jako jsou programy 
„Erasmus pro mladé podnikatele“
a „Erasmus pro učně“; je přesvědčen, že 
takové programy mohou podporovat také 
mobilitu, osvojování cizích jazyků
a získávání multikulturních
a podnikatelských zkušeností; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že lze stále častěji 
konstatovat nepoměr mezi dovednostmi 
absolventů při ukončení studia
a kvalifikacemi požadovanými na trhu 
práce; vyzývá Komisi a členské státy, aby
s ohledem na propojení vzdělávacího 
programu s ekonomickým vývojem 
vypracovaly střednědobé a dlouhodobé 
prognózy ohledně dovedností nezbytných 
na trhu práce;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 9
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje poptávku výzkumných 
organizací po kvalifikovaných 
zaměstnancích, kteří jsou schopni 
identifikovat a řídit zdroje znalostí
s komerčním potenciálem;   

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že dialog a spolupráce mezi 
univerzitami a podniky by měly být 
založeny na reciprocitě a podporovat jak 
podnikatelského ducha na univerzitách, tak 
společnosti vycházející ze znalostí; znovu 
opakuje, že toho lze dosáhnout, aniž by se 
omezovala nezávislost, autonomie
a veřejný charakter univerzit;

5. zdůrazňuje, že dialog a spolupráce mezi 
univerzitami a podniky by měly být 
založeny na reciprocitě a podporovat jak 
podnikatelského ducha na univerzitách, tak 
společnosti vycházející ze znalostí; znovu 
opakuje, že toho lze dosáhnout mimo jiné 
zaváděním „systému znalostních 
kupónů“, který se používá v některých 
členských státech a díky němuž mohou 
především malé a střední podniky rozšířit 
své výzkumné kapacity, aniž by se 
omezovala nezávislost, autonomie
a veřejný charakter univerzit;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 11
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že dialog a spolupráce mezi 
univerzitami a podniky by měly být 
založeny na reciprocitě a podporovat jak 
podnikatelského ducha na univerzitách, tak 
společnosti vycházející ze znalostí; znovu 
opakuje, že toho lze dosáhnout, aniž by se 
omezovala nezávislost, autonomie
a veřejný charakter univerzit;

5. zdůrazňuje, že dialog a spolupráce mezi 
univerzitami a podniky by měly být 
založeny na reciprocitě, důvěře, 
vzájemném respektu a transparentnosti
a podporovat jak podnikatelského ducha na 
univerzitách, tak společnosti vycházející ze 
znalostí; znovu opakuje, že toho lze 
dosáhnout, aniž by se omezovala 
nezávislost, autonomie a veřejný charakter 
univerzit;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že pro rozvoj 
podnikavosti u studentů je zásadně 
významné jednak zlepšit odbornou 
přípravu vysokoškolských učitelů v této 
oblasti, mimo jiné prostřednictvím 
opatření, jako je celoživotní učení,
a jednak zahrnout do studijních osnov 
výměnné semináře se zástupci 
podnikatelské obce, čímž mohou být 
studentům předávány znalosti
o skutečném podnikatelském životě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. považuje za žádoucí, aby univerzity 
otevřely své brány podnikům
a zaměstnavatelům, aby mohli dávat 
podněty týkající se obsahu učiva
a odborné přípravy, znalostí a schopností, 
které jsou žádoucí pro účinnou práci 
studentů; poukazuje na to, že tento postup 
se osvědčil ve všech případech, kdy byl 
použit;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nutné a pro 
Evropskou unii zejména v době 
hospodářské recese prvořadé zvýšit 
potenciál podpory a růstu zaměstnanosti; 
vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
prostředků a nástrojů, které má
k dispozici, podporovala vytváření kultury 
podnikání, čímž se s ohledem na podporu 
výměn mezi univerzitami a podniky 
zjednoduší postupy a sníží byrokracie;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 15
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. velký význam přikládá předávání 
znalostí v otevřeném prostředí; uznává, že 
existují různé nástroje, jak toho dosáhnout, 
např. publikace a semináře, střediska 
předávání technologií, regionální 
spolupráce, nové podniky a společnosti 
vzniklé odštěpením, kooperativní výzkum
a mobilita výzkumných pracovníků; je 
však přesvědčen, že nesmírně důležitý je 
sociální a lidský rozměr spolupráce; velmi 
proto podporuje iniciativy, které posilují 
osobní kontakty mezi univerzitami
a podniky;

6. velký význam přikládá předávání 
znalostí v otevřeném prostředí; uznává, že 
existují různé nástroje, jak toho dosáhnout, 
např. publikace a semináře, střediska 
předávání technologií, regionální 
spolupráce, nové podniky a společnosti 
vzniklé odštěpením, kooperativní výzkum
a mobilita výzkumných pracovníků; je 
však přesvědčen, že nesmírně důležitý je 
sociální a lidský rozměr spolupráce; velmi 
proto podporuje iniciativy, které posilují 
osobní kontakty mezi univerzitami
a podniky, a zejména malými a středními 
podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. velký význam přikládá předávání 
znalostí v otevřeném prostředí; uznává, že 
existují různé nástroje, jak toho dosáhnout, 
např. publikace a semináře, střediska 
předávání technologií, regionální 
spolupráce, nové podniky a společnosti 
vzniklé odštěpením, kooperativní výzkum
a mobilita výzkumných pracovníků; je 
však přesvědčen, že nesmírně důležitý je
sociální a lidský rozměr spolupráce; velmi 
proto podporuje iniciativy, které posilují 
osobní kontakty mezi univerzitami
a podniky;

6. velký význam přikládá předávání 
znalostí v otevřeném prostředí; uznává, že 
existují různé nástroje, jak toho dosáhnout, 
např. publikace a semináře, střediska 
předávání technologií, regionální 
spolupráce, podpora nových podniků
a společností vzniklých odštěpením, 
kooperativní výzkum a mobilita 
výzkumných pracovníků; je však 
přesvědčen, že nesmírně důležitý je 
sociální a lidský rozměr spolupráce; velmi 
proto podporuje iniciativy, které posilují 
osobní kontakty mezi univerzitami



AM\803214CS.doc 11/18 PE438.395v01-00

CS

a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že prohloubením dialogu
a zlepšením spolupráce mezi univerzitami
a podniky roste potenciální užitek pro obě 
strany, neboť to nejen podněcuje 
ekonomický růst, ale také podporuje 
neustálý další rozvoj znalostní společnosti,
a tím vytváří přidanou hodnotu
v komplexnějším společenském smyslu;    

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje poptávku po přesnějších 
informacích ohledně rozsahu podpory 
produktivního dialogu mezi univerzitami
a podniky; vyjadřuje přesvědčení, že 
vědečtí pracovníci, studenti a podnikatelé 
by měli být dobře informováni
o nástrojích a mechanismech, které 
mohou využívat, aby spolupráci a výměnu 
rozvíjeli účelněji, účinněji a 
k oboustrannému prospěchu;

Or. en



PE438.395v01-00 12/18 AM\803214CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, jak je důležité se neustále 
dále vzdělávat, proto by se měly rozvíjet 
zejména dálkové kursy, které jsou v první 
řadě přizpůsobené novým technologiím
a osobám starším 45 let, neboť ty nejvíce 
potřebují ochranu a jsou nejvíce postiženy 
sociálním vyloučením;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vítá ochotu Komise vytvořit 
internetovou platformu pro výměnu
a šíření osvědčených postupů a poukazuje 
na to, jak důležitou roli hraje využívání 
nových technologií při podpoře užší 
spolupráce mezi univerzitami a podniky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vítá vytvoření jednotné evropské sítě 
podnikatelských inkubátorů, které 
přebírají služby, jež v současnosti 
poskytují Euro Info centra a centra pro 
podporu inovací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. považuje větší krátkodobou
i dlouhodobou mobilitu výzkumných 
pracovníků, jak mezi státy, tak i mezi 
akademickou obcí a podniky, při náležitém 
zohlednění vyváženého zastoupení žen
a mužů, za nezbytný předpoklad lepšího 
předávání znalostí; v této souvislosti 
vyzývá členské státy a Komisi
k důkladnému přezkoumání stávajícího 
právního a finančního rámce a k omezení 
zbytečných překážek bránících mobilitě, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
uznávání akademického vzdělání; vyzývá 
univerzity, aby pro své pracovníky zavedly 
pružnější a vícenásobné možnosti 
uplatnění;

7. považuje větší krátkodobou
i dlouhodobou mobilitu výzkumných 
pracovníků, jak mezi státy, tak i mezi
akademickou obcí a podniky, při náležitém 
zohlednění vyváženého zastoupení žen
a mužů, za nezbytný předpoklad lepšího 
předávání znalostí; v této souvislosti 
vyzývá členské státy a Komisi
k důkladnému přezkoumání stávajícího 
právního a finančního rámce a k omezení 
zbytečných překážek bránících mobilitě, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
uznávání akademického vzdělání; vyzývá 
univerzity, aby pro své spolupracovníky
zavedly pružnější a vícenásobné možnosti 
uplatnění a aby jejich vědeckou kariéru 
podmínily jejich zásluhami v oblasti 
vynálezů a inovací;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 23
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. považuje větší krátkodobou
i dlouhodobou mobilitu výzkumných 
pracovníků, jak mezi státy, tak i mezi 
akademickou obcí a podniky, při náležitém 
zohlednění vyváženého zastoupení žen
a mužů, za nezbytný předpoklad lepšího 
předávání znalostí; v této souvislosti 
vyzývá členské státy a Komisi
k důkladnému přezkoumání stávajícího 
právního a finančního rámce a k omezení
zbytečných překážek bránících mobilitě, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
uznávání akademického vzdělání; vyzývá 
univerzity, aby pro své pracovníky zavedly 
pružnější a vícenásobné možnosti 
uplatnění;

7. považuje větší krátkodobou
i dlouhodobou mobilitu výzkumných 
pracovníků, jak mezi státy, tak i mezi 
akademickou obcí a podniky, při náležitém 
zohlednění zásady nediskriminace, za 
nezbytný předpoklad lepšího předávání 
znalostí; v této souvislosti vyzývá členské 
státy a Komisi k důkladnému přezkoumání 
stávajícího právního a finančního rámce a 
k odstranění zbytečných překážek 
bránících mobilitě, přičemž zvláštní 
pozornost je třeba věnovat uznávání 
akademického vzdělání a omezování 
byrokracie; vyzývá univerzity, aby pro své 
pracovníky zavedly pružnější
a vícenásobné možnosti uplatnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že v této souvislosti by 
bylo užitečné prohloubit dialog a zlepšit 
spolupráci mezi univerzitami a podniky,
a to stejnou měrou jak pro zlepšení 
dialogu a spolupráce mezi univerzitami
a vnitrostátními, evropskými
a mezinárodními institucemi
a organizacemi občanské společnosti, tak 
pro zlepšení interakce mezi univerzitami
a společností obecně;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je toho názoru, že organizace 
„European Master of Excellence“–
počáteční odborná příprava, na níž by se 
aktivně podílely jak různé univerzity, tak 
podniky a v jejímž rámci by se počítalo se 
stipendii pro studenty a s materiálními 
pobídkami pro vědce, je opatření, které by 
podpořilo mobilitu, podporovalo mladé 
vědce při jejich odborném rozvoji
a zajistilo větší zapojení podniků;    

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vybízí Komisi, aby vypracovala 
iniciativy pro rozvoj trhu EU s duševním 
vlastnictvím, který by umožnil 
univerzitám, veřejným výzkumným 
organizacím a malým podnikům najít 
partnery a investory a získat spravedlivější 
ceny za svá práva k duševnímu vlastnictví, 
dovednosti a znalosti; poukazuje na to, že 
na většině univerzit by mělo být zlepšeno 
odborné řízení práv k duševnímu 
vlastnictví;

8. vybízí Komisi, aby vypracovala 
iniciativy pro rozvoj 
konkurenceschopného trhu EU
s duševním vlastnictvím, který by umožnil 
univerzitám, veřejným výzkumným 
organizacím a malým a středním 
podnikům najít partnery a investory pro
svá práva k duševnímu vlastnictví, 
dovednosti a znalosti; poukazuje na to, že 
na většině univerzit by mělo být zlepšeno 
odborné řízení práv k duševnímu 
vlastnictví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje nutnost zintenzívnit úsilí
o vytvoření jednotného evropského 
patentu, který zejména malým a středním 
podnikům poskytuje výhodnější, účelnější, 
účinnější a kvalitnější právní ochranu pro 
inovativní produkty a služby, a o vytvoření 
jednotného evropského systému pro řešení 
sporů v otázkách patentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. uznává, že je třeba posílit víceoborový 
přístup ke znalostem ve vzdělání
a výzkumu, a je proto přesvědčen, že jak 
univerzity, tak podniky by mohly mít 
prospěch ze společného rozvoje 
mezioborových a podnikatelských 
dovedností; zdůrazňuje úspěšné iniciativy, 
jako jsou stáže pro studenty a zaměstnance, 
podnikatelé jako hostující vyučující, duální 
kurzy a společní pracovníci působící
v podnikatelské sféře i na univerzitách;

9. uznává, že je třeba posílit víceoborový 
přístup ke znalostem ve vzdělání
a výzkumu, a je proto přesvědčen, že jak 
univerzity, tak podniky by mohly mít 
prospěch ze společného rozvoje 
víceoborových a mezioborových
a také podnikatelských dovedností, pokud 
by se při koncepci studijních oborů, 
odborných oblastí a specializací flexibilně 
zohledňovaly potřeby podnikání, mimo 
jiné také malých a středních podniků;
zdůrazňuje úspěšné iniciativy, jako jsou 
stáže pro studenty a zaměstnance, 
podnikatelé jako hostující vyučující, duální 
kurzy a společní pracovníci působící
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v podnikatelské sféře i na univerzitách;

Or. pl

Pozměňovací návrh 29
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vyzývá státní, regionální a místní 
orgány, aby ve spolupráci se soukromým 
sektorem neustále hledaly a nacházely 
postupy, které posílí spolupráci mezi 
univerzitami a podniky, a aby odstraňovaly 
administrativní překážky, které jim v tom 
brání; 

11. vyzývá státní, regionální a místní 
orgány, aby ve spolupráci se soukromým 
sektorem neustále hledaly a nacházely 
postupy, které posílí spolupráci mezi 
univerzitami a podniky, a aby odstraňovaly 
administrativní překážky, které jim v tom 
brání; poukazuje na to, že v nařízení
o strukturálních fondech je stanoveno 
poskytování podpůrných systémů pro 
finanční podporu malých a středních 
podniků, podobně jako u „systému 
znalostních kupónů“, který se používá
v některých členských státech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 30
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. uznává sice, že každá spolupráce 
vyžaduje individuální přístup a že existují 
různé druhy mechanismů spolupráce, je 
však přesvědčen, že se lze učit z úspěšných 
struktur, příkladů, ukázek a vzorů a že by 
se měly více šířit a lépe zpřístupnit 
příklady osvědčených postupů a případů 
úspěšné spolupráce.

12. uznává sice, že každá spolupráce 
vyžaduje individuální přístup a že existují 
různé druhy mechanismů spolupráce, je 
však přesvědčen, že se lze učit z úspěšných 
struktur, příkladů, ukázek a vzorů a že by 
se měly více šířit a lépe zpřístupnit 
příklady osvědčených postupů a případů 
úspěšné spolupráce; zejména zdůrazňuje 
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nutnost zohledňovat osvědčené postupy, 
které uplatňují inovativní podniky, a také 
znalosti, které byly získány v rámci 
šestého rámcového programu týkajícího 
se spolupráce v doktorandském studiu.  

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. považuje za vhodné, mají-li být 
podporovány vztahy mezi podniky, 
výzkumem a univerzitami, aby členské 
státy stejně jako Evropa umožnily 
nadacím, klinikám, veřejným
a soukromým univerzitám, aby se mohly 
začlenit do procesu vzdělávání a do 
podpory výzkumu;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12b. požaduje, aby členské státy a EU 
zajistily finančními pobídkami
a odpovídajícími správními opatřeními 
zavedení celoživotního dalšího vzdělávání, 
čímž se prodlouží připravenost lidí
a zaměstnavatelů a usnadní začlenění 
starších osob do výrobního aparátu;

Or. es


