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Τροπολογία 1
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την Ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τον απολογισμό των 
τριών ετών λειτουργίας του Φόρουμ 
Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων, και τον 
καθορισμό των μελλοντικών προκλήσεων, 
όπως είναι η στήριξη της καινοτομίας, η 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η 
βελτίωση της μετάδοσης γνώσης·

1. χαιρετίζει την Ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τον απολογισμό των 
τριών ετών λειτουργίας του Φόρουμ 
Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων, και τον 
καθορισμό των μελλοντικών προκλήσεων, 
όπως είναι η στήριξη της καινοτομίας, η 
προώθηση της έρευνας, η ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της 
μετάδοσης γνώσης και η προσέλκυση 
νέων ερευνητών στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 2
Silvia-Adriana Þicãu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις στις 
οποίες αναφέρεται η Ανακοίνωση δεν είναι 
νέες· πιστεύει, ωστόσο, ότι η συνέχιση του 
διαλόγου και της συνεργασίας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τα 
προγράμματα και τα μέσα εφαρμογής τους, 
είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη 
σύναψη στενότερων δεσμών μεταξύ των 
πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, που 
θα γεφυρώσουν τα ενδεχόμενα 
πολιτισμικά, θεσμικά και λειτουργικά 
εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ τους·

2.αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις στις 
οποίες αναφέρεται η Ανακοίνωση δεν είναι 
νέες· πιστεύει, ωστόσο, ότι η συνέχιση του 
διαλόγου και της συνεργασίας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τα 
προγράμματα και τα μέσα εφαρμογής τους, 
είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη 
σύναψη στενότερων δεσμών και 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ των 
πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, που 
θα γεφυρώσουν τα ενδεχόμενα 
πολιτισμικά, θεσμικά και λειτουργικά 
εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ τους·και θα 
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συμβάλουν στην δημιουργία μιας 
κοινωνίας της γνώσης, στην ανάπτυξη 
της εφηρμοσμένης έρευνας και της 
προοπτικής καλύτερης αγοράς εργασίας 
για τους πτυχιούχους· 

Or. ro

Τροπολογία 3
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις στις 
οποίες αναφέρεται η Ανακοίνωση δεν είναι 
νέες· πιστεύει, ωστόσο, ότι η συνέχιση του 
διαλόγου και της συνεργασίας σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τα 
προγράμματα και τα μέσα εφαρμογής τους, 
είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη 
σύναψη στενότερων δεσμών μεταξύ των 
πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, που 
θα γεφυρώσουν τα ενδεχόμενα 
πολιτισμικά, θεσμικά και λειτουργικά 
εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ τους·

2. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις στις 
οποίες αναφέρεται η Ανακοίνωση δεν είναι 
νέες, και ότι δεν έχουν αντιμετωπισθεί 
επιτυχώς μέχρι σήμερα· πιστεύει, ωστόσο, 
ότι η συνέχιση του διαλόγου και της 
συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 
συνδυασμό με την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τα 
προγράμματα και τα μέσα εφαρμογής τους, 
είναι ζωτικής σημασίας για τη σύναψη 
στενότερων δεσμών μεταξύ των 
πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, που 
θα υπερβούν τα ενδεχόμενα πολιτισμικά, 
θεσμικά και λειτουργικά εμπόδια που 
υπάρχουν μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 4
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. γνωρίζει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, 
όσον αφορά το μέγεθός τους, τους κλάδους 
σπουδών, την εθνικότητα και το είδος· 
εντούτοις πιστεύει ότι, θα μπορούσαν όλα 
να επωφεληθούν, το καθένα με τον τρόπο 
του, από τη συνεργασία με την 
επιχειρηματική κοινότητα, αρκεί να 
υπάρχει σαφής γνώση του πραγματικού 
πλαισίου εντός του οποίου μπορούν να 
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στους 
τομείς της έρευνας και την εκπαίδευσης·

3. γνωρίζει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, 
όσον αφορά το μέγεθός τους, τους κλάδους 
σπουδών, την εθνικότητα και το είδος· 
εντούτοις πιστεύει ότι, θα μπορούσαν όλα
να επωφεληθούν, το καθένα με τον τρόπο 
του, από την εθνική και την διασυνοριακή
συνεργασία με την επιχειρηματική 
κοινότητα, αρκεί να υπάρχει σαφής γνώση 
του πραγματικού πλαισίου εντός του 
οποίου μπορούν να αναπτύξουν τις 
δυνατότητές τους στους τομείς της έρευνας 
και την εκπαίδευσης· έχει την άποψη ότι, 
και στο περιφερειακό επίπεδο, ήταν 
σημαντική η συμβολή τους στη 
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρηματικής κοινότητας·

Or. nl

Τροπολογία 5
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. γνωρίζει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, 
όσον αφορά το μέγεθός τους, τους 
κλάδους σπουδών, την εθνικότητα και το 
είδος· εντούτοις πιστεύει ότι, θα 
μπορούσαν όλα να επωφεληθούν, το 
καθένα με τον τρόπο του, από τη 
συνεργασία με την επιχειρηματική 
κοινότητα, αρκεί να υπάρχει σαφής γνώση 
του πραγματικού πλαισίου εντός του 
οποίου μπορούν να αναπτύξουν τις 
δυνατότητές τους στους τομείς της έρευνας 
και την εκπαίδευσης·

3. γνωρίζει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, 
όσον αφορά το μέγεθός τους, τους πόρους, 
τους κλάδους σπουδών, την οργάνωση, 
την εθνικότητα και το είδος·τους·
εντούτοις πιστεύει ότι, θα μπορούσαν όλα 
να επωφεληθούν, το καθένα με τον τρόπο 
του, από τη συνεργασία με την 
επιχειρηματική κοινότητα, αρκεί να 
υπάρχει σαφής γνώση του πραγματικού 
πλαισίου εντός του οποίου μπορούν να 
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στους 
τομείς της έρευνας και την εκπαίδευσης·

Or. en
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Τροπολογία 6
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη για τις επιχειρήσεις 
να αυξήσουν την ικανότητα απορρόφησης 
και εκμετάλλευσης της επιστημονικής 
γνώσης που παράγουν τα πανεπιστήμια, 
ενθαρρύνοντας την εσωτερική έρευνα και 
εφαρμόζοντας μια δυναμική πολιτική 
πρόσληψης κατόχων διδακτορικών 
διπλωμάτων και ερευνητών·

4. τονίζει την ανάγκη για τις επιχειρήσεις 
να αυξήσουν την ικανότητα απορρόφησης 
και εκμετάλλευσης της επιστημονικής 
γνώσης που παράγουν τα πανεπιστήμια, 
ενθαρρύνοντας την εσωτερική έρευνα, την 
δια βίου μάθηση και την συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση και να συμμετάσχουν σε μια 
δραστήρια πολιτική γνωστοποίησης των 
αναγκών τους στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα και πρόσληψης κατόχων 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών 
διπλωμάτων και ερευνητών 

Or. en

Τροπολογία 7
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΜΜΕ 
και να προωθηθεί το επιχειρηματικό 
πνεύμα σε όλα τα επίπεδα των εθνικών 
και περιφερειακών εκπαιδευτικών 
συστημάτων· ενθαρρύνει την διεύρυνση 
και την επέκταση των προγραμμάτων της 
ατομικής κινητικότητας, όπως του 
Erasmus για νέους επιχειρηματίες και του 
Erasmus για μαθητευόμενους· θεωρεί ότι 
οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους 
μπορούν επίσης να εξυπηρετήσουν τους 
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στόχους της κινητικότητας, της 
εκμάθησης γλωσσών και της απόκτησης 
πολυπολιτισμικής και επιχειρηματικής 
εμπειρίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Þicãu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. υπογραμμίζει ότι διαπιστώνεται 
ολοένα και περισσότερο μια 
αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων 
των πτυχιούχων και των προσόντων που 
ζητούνται στην αγορά εργασίας και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επεξεργασθούν μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες προβλέψεις όσον 
αφορά τις δεξιότητες από τις οποίες έχει 
ανάγκη η αγορά, ώστε να συμφωνούν τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα με την 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. ro

Τροπολογία 9
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4b. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ερευνητικά ινστιτούτα να διαθέτουν 
ειδικευμένο προσωπικό για τον εντοπισμό 
και την διαχείριση των γνώσεων που 
παρουσιάζουν εμπορικές προοπτικές·
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Or. en

Τροπολογία 10
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5.επισημαίνει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρηματικού τομέα πρέπει να 
στηρίζεται στην αμοιβαιότητα, 
ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική 
διάσταση στα πανεπιστήμια αλλά και τον 
γνωσιοστρεφή προσανατολισμό στις 
επιχειρήσεις· επαναλαμβάνει την 
πεποίθησή του ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
ανεξαρτησία, η αυτονομία και ο δημόσιος 
χαρακτήρας των πανεπιστημίων·

5. επισημαίνει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρηματικού τομέα πρέπει να 
στηρίζεται στην αμοιβαιότητα, 
ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική 
διάσταση στα πανεπιστήμια αλλά και τον 
γνωσιοστρεφή προσανατολισμό στις 
επιχειρήσεις· επαναλαμβάνει την 
πεποίθησή του ότι αυτό μπορεί λ.χ. να 
επιτευχθεί με την εισαγωγή του 
συστήματος των "αποδεικτικών γνώσης" 
τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα σε 
ορισμένα κράτη μέλη και τα οποία 
επιτρέπουν κυρίως στις ΜΜΕ να 
βελτιώνουν τις ερευνητικές τους 
δυνατότητες χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
ανεξαρτησία, η αυτονομία και ο δημόσιος 
χαρακτήρας των πανεπιστημίων·

Or. nl

Τροπολογία 11
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρηματικού τομέα πρέπει να 
στηρίζεται στην αμοιβαιότητα, 
ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική 
διάσταση στα πανεπιστήμια αλλά και τον 

5. επισημαίνει ότι ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρηματικού τομέα πρέπει να 
στηρίζεται στην αμοιβαιότητα, την 
εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και 
την διαφάνεια, ενθαρρύνοντας την 
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γνωσιοστρεφή προσανατολισμό στις 
επιχειρήσεις· επαναλαμβάνει την 
πεποίθησή του ότι αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
ανεξαρτησία, η αυτονομία και ο δημόσιος 
χαρακτήρας των πανεπιστημίων·

επιχειρηματική διάσταση στα 
πανεπιστήμια αλλά και τον γνωσιοστρεφή 
προσανατολισμό στις επιχειρήσεις· 
επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να τεθεί 
σε κίνδυνο η ανεξαρτησία, η αυτονομία 
και ο δημόσιος χαρακτήρας των 
πανεπιστημίων·

Or. en

Τροπολογία 12
Anni Podimata

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
αναπτυχθεί το επιχειρηματικό πνεύμα 
των φοιτητών, έχει ουσιώδη σημασία να 
ενισχυθεί η επιμόρφωση των καθηγητών 
του πανεπιστημίου στον τομέα αυτόν, με 
δράσεις, μεταξύ άλλων, όπως η δια βίου 
μάθηση και ακόμη με την ένταξη στα 
προγράμματα σπουδών "σεμιναρίων-
ανταλλαγών απόψεων" με εκπροσώπους 
του επιχειρηματικού κόσμου, πράγμα που 
θα επιτρέψει στους φοιτητές να 
αποκτήσουν πραγματική γνώση του 
οικονομικού περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Είναι ανάγκη να ανοίξουν τα 
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Πανεπιστήμια τις πόρτες τους στις 
επιχειρήσεις και τους εργοδότες ώστε 
αυτοί να μπορούν να υποβάλλουν 
προτάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας και την εκπαίδευση, τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που θα πρέπει 
να έχουν οι φοιτητές ώστε να μπορούν αν 
είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους. 
Η πρακτική αυτή, όποτε εφαρμόσθηκε, 
είχε καλά αποτελέσματα·

Or. es

Τροπολογία 14
Silvia-Adriana Þicãu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να 
βελτιωθούν οι δυνατότητες για την 
τόνωση και την αύξηση της 
απασχόλησης, πράγμα που αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ιδιαίτερα στην τρέχουσα περίοδο 
ύφεσης και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει την καλλιέργεια ενός 
επιχειρηματικού πνεύματος με τα μέσα 
και όργανα που έχει στην διάθεσή της, 
απλοποιώντας τις διαδικασίες και 
περιορίζοντας την γραφειοκρατία ώστε 
να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ 
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων·

Or. ro

Τροπολογία 15
Anni Podimata

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6.αποδίδει μεγάλη σημασία στη μετάδοση 
των γνώσεων στο πλαίσιο ενός ανοικτού 
περιβάλλοντος· γνωρίζει ότι υπάρχουν 
διάφορα μέσα για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού, όπως είναι οι δημοσιεύσεις και τα 
σεμινάρια, τα γραφεία μεταφοράς 
τεχνολογίας, η περιφερειακή συνεργασία, 
οι νέες επενδύσεις και τα δευτερογενή 
οφέλη, η συντονισμένη έρευνα και η 
κινητικότητα των ερευνητών· πιστεύει, 
εντούτοις, ότι η κοινωνική και ανθρώπινη 
διάσταση σε αυτή την αμφίδρομη 
διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική, και 
για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει σθεναρά 
πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις άμεσες 
επαφές μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων 

6. αποδίδει μεγάλη σημασία στη μετάδοση 
των γνώσεων στο πλαίσιο ενός ανοικτού 
περιβάλλοντος· γνωρίζει ότι υπάρχουν 
διάφορα μέσα για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού, όπως είναι οι δημοσιεύσεις και τα 
σεμινάρια, τα γραφεία μεταφοράς 
τεχνολογίας, η περιφερειακή συνεργασία, 
οι νέες επενδύσεις και τα δευτερογενή 
οφέλη, η συντονισμένη έρευνα και η 
κινητικότητα των ερευνητών· πιστεύει, 
εντούτοις, ότι η κοινωνική και ανθρώπινη 
διάσταση σε αυτή την αμφίδρομη 
διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική, και 
για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει σθεναρά 
πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις άμεσες 
επαφές μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων και, ειδικότερα, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων··

Or. fr

Τροπολογία 16
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αποδίδει μεγάλη σημασία στη μετάδοση 
των γνώσεων στο πλαίσιο ενός ανοικτού 
περιβάλλοντος· γνωρίζει ότι υπάρχουν 
διάφορα μέσα για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού, όπως είναι οι δημοσιεύσεις και τα 
σεμινάρια, τα γραφεία μεταφοράς 
τεχνολογίας, η περιφερειακή συνεργασία, 
οι νέες επενδύσεις και τα δευτερογενή 
οφέλη, η συντονισμένη έρευνα και η 
κινητικότητα των ερευνητών· πιστεύει, 
εντούτοις, ότι η κοινωνική και ανθρώπινη 
διάσταση σε αυτή την αμφίδρομη 
διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική και 
για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει σθεναρά 

6. αποδίδει μεγάλη σημασία στη μετάδοση 
των γνώσεων στο πλαίσιο ενός ανοικτού 
περιβάλλοντος· γνωρίζει ότι υπάρχουν 
διάφορα μέσα για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού, όπως είναι οι δημοσιεύσεις και τα 
σεμινάρια, τα γραφεία μεταφοράς 
τεχνολογίας, η περιφερειακή συνεργασία, 
οι ενισχύσεις στις νέες επενδύσεις και τα 
δευτερογενή οφέλη, η συντονισμένη 
έρευνα και η κινητικότητα των ερευνητών· 
πιστεύει, εντούτοις, ότι η κοινωνική και 
ανθρώπινη διάσταση σε αυτή την 
αμφίδρομη διαδικασία είναι εξαιρετικά 
σημαντική και για τον λόγο αυτό, 
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πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις άμεσες 
επαφές μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων

υποστηρίζει σθεναρά πρωτοβουλίες που 
ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ 
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 17
Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει ότι η βελτίωση του 
διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των 
πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων θα 
προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για 
αμοιβαία οφέλη, τα οποία όχι μόνον θα 
τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη, αλλά 
θα έχουν ευρύτερη κοινωνική 
χρησιμότητα, δεδομένου ότι θα 
συμβάλουν στην διαρκή βελτίωση της 
κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση·

Or. en

Τροπολογία 18
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υπάρχουν ακριβέστερες πληροφορίες ως 
προς τα περιθώρια ελιγμών για την 
προώθηση αποτελεσματικού διαλόγου 
μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων· 
εκτιμά ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό 
των πανεπιστημίων, οι φοιτητές και ο 
επιχειρηματικός κόσμος θα έπρεπε να 
είναι αρκούντως ενήμεροι ως προς τα 
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εργαλεία και τους μηχανισμούς που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
προκειμένου να αναπτύξουν 
αποτελεσματικότερη και αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία και αλληλεπίδραση·

Or. en

Τροπολογία 19
Silvia-Adriana Þicãu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
της συμμετοχής στην δια βίου μάθηση, 
ειδικότερα μέσω της ανάπτυξης 
εκπαίδευσης εξ αποστάσεως η οποία 
είναι ειδικώς προσαρμοσμένη στις νέες 
τεχνολογίες και στα άτομα άνω των 45 
ετών, τα οποία είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα στον κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. ro

Τροπολογία 20
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6b. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
θέληση της Επιτροπής να αναπτύξει στο 
Διαδίκτυο έναν χώρο ανταλλαγής και 
διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και 
υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της 
χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών 
για την προώθηση της στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ του 
πανεπιστημιακού και του 
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επιχειρηματικού κόσμου 

Or. en

Τροπολογία 21
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6c. χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας ενός 
ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου των 
Κέντρων επιχείρησης και καινοτομίας, το 
οποίο θα ενσωματώσει τις σήμερα 
παρεχόμενες υπηρεσίες από τα 
Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών (EIC) 
και τα Κέντρα Αναδιανομής της 
Καινοτομίας (IRC)·

Or. en

Τροπολογία 22
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκτιμά ότι η αύξηση της κινητικότητας 
των ερευνητών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα, πέραν των εθνικών 
συνόρων αλλά και μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τον 
σεβασμό στην ισότητα των φύλων, είναι 
απολύτως αναγκαία για την προώθηση της 
μετάδοσης των γνώσεων· σε αυτό το 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να επανεξετάσουν εμπεριστατωμένα το 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε 
να μειώσουν τα περιττά εμπόδια που 
παρακωλύουν την κινητικότητα, 

7. εκτιμά ότι η αύξηση της κινητικότητας 
των ερευνητών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα, πέραν των εθνικών 
συνόρων αλλά και μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τον 
σεβασμό στην ισότητα των φύλων, είναι 
απολύτως αναγκαία για την προώθηση της 
μετάδοσης των γνώσεων· καλεί, σε 
αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να επανεξετάσουν 
εμπεριστατωμένα το νομικό και 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να μειώσουν 
τα περιττά εμπόδια που παρακωλύουν την 
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αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
αναγνώριση των τίτλων ακαδημαϊκών 
σπουδών καλεί δε τα πανεπιστήμια να 
θέσουν σε εφαρμογή πιο ευέλικτα σχήματα 
και δυνατότητες διπλής σταδιοδρομίας για 
το προσωπικό τους

κινητικότητα, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
σημασία στην αναγνώριση των τίτλων 
ακαδημαϊκών σπουδών καλεί δε τα 
πανεπιστήμια να θέσουν σε εφαρμογή πιο 
ευέλικτα σχήματα και δυνατότητες διπλής 
σταδιοδρομίας για το προσωπικό τους και 
να συνδέσουν την επιστημονική πρόοδο 
που επιτυγχάνουν με τα επιτεύγματά τους 
στο επίπεδο του επιχειρηματικού 
πνεύματος και της καινοτομίας 

Or. pl

Τροπολογία 23
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκτιμά ότι η αύξηση της κινητικότητας 
των ερευνητών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα, πέραν των εθνικών 
συνόρων αλλά και μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τον 
σεβασμό στην ισότητα των φύλων, είναι 
απολύτως αναγκαία για την προώθηση της 
μετάδοσης των γνώσεων· καλεί, σε αυτό το 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να επανεξετάσουν εμπεριστατωμένα το 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε 
να μειώσουν τα περιττά εμπόδια που 
παρακωλύουν την κινητικότητα, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
αναγνώριση των τίτλων ακαδημαϊκών 
σπουδών καλεί δε τα πανεπιστήμια να 
θέσουν σε εφαρμογή πιο ευέλικτα σχήματα 
και δυνατότητες διπλής σταδιοδρομίας για 
το προσωπικό τους·

7. εκτιμά ότι η αύξηση της κινητικότητας 
των ερευνητών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα, πέραν των εθνικών 
συνόρων αλλά και μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τον 
σεβασμό της αρχής για την αποφυγή των 
διακρίσεων, είναι απολύτως αναγκαία για 
την προώθηση της μετάδοσης των 
γνώσεων· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
επανεξετάσουν εμπεριστατωμένα το 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε 
να εξαλείψουν τα περιττά εμπόδια που 
παρακωλύουν την κινητικότητα, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
αναγνώριση των τίτλων ακαδημαϊκών 
σπουδών και τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας, καλεί δε τα πανεπιστήμια 
να θέσουν σε εφαρμογή πιο ευέλικτα 
σχήματα και δυνατότητες διπλής 
σταδιοδρομίας για το προσωπικό τους·

Or. en
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Τροπολογία 24
Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. υπογραμμίζει ότι τα πλεονεκτήματα 
ενός καλύτερου διαλόγου και μιας 
καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 
πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο αυτό θα ήταν επίσης χρήσιμα στο 
επίπεδο της βελτίωσης του διαλόγου και 
της συνεργασίας μεταξύ των 
πανεπιστημίων, των εθνικών, 
ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών 
οργάνων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στο 
επίπεδο της βελτίωσης των σχέσεων 
μεταξύ των πανεπιστημίων και της 
κοινωνίας εν τη ευρεία εννοία·

Or. en

Τροπολογία 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. θεωρεί ότι η διοργάνωση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων "Αριστείας" στην 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σε 
συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια και 
με την έμπρακτη συμμετοχή 
επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με 
υποτροφίες για τους φοιτητές και μέτρα 
για την παροχή κινήτρων στους 
ερευνητές, συνιστά πρωτοβουλία 
κατάλληλη για την προώθηση της 
κινητικότητας, την ενίσχυση των νέων 
ερευνητών στην σταδιοδρομία τους και 
την εξασφάλιση ουσιαστικότερης 
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συμμετοχής των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 26
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει κίνητρα για την ανάπτυξη 
μια ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα επιτρέψει 
στα πανεπιστήμια, στους δημόσιους 
ερευνητικούς οργανισμούς και στις μικρές 
επιχειρήσεις να βρουν εταίρους, επενδυτές 
και δίκαιες τιμές για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τους, τις
δεξιότητες και τις γνώσεις τους· 
επισημαίνει ότι στα περισσότερα 
πανεπιστήμια μπορεί να ενισχυθεί η 
επαγγελματική διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ·

8. προτρέπει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει κίνητρα για την ανάπτυξη 
μια ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της 
πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία να είναι 
ανταγωνιστική, που θα επιτρέψει στα 
πανεπιστήμια, στους δημόσιους 
ερευνητικούς οργανισμούς και στις ΜΜΕ 
να βρουν εταίρους, επενδυτές για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, 
τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους· 
επισημαίνει ότι στα περισσότερα 
πανεπιστήμια μπορεί να ενισχυθεί η 
επαγγελματική διαχείριση των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ·

Or. en

Τροπολογία 27
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την 
προώθηση του ενιαίου ευρωπαϊκού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα 
εγγυάται μία ισχυρή, αποτελεσματική, όχι 
δαπανηρή και υψηλής ποιότητος νομική 
προστασία για τα καινοτόμα προϊόντα και 
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τις υπηρεσίες καθώς και ένα 
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα για 
την διευθέτηση των διαφορών σε θέματα 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
εκπαίδευση και η έρευνα πρέπει να 
ενισχύσουν την πολυδιάστατη προσέγγιση 
της γνώσης, και πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι 
τόσο τα πανεπιστήμια όσο και οι 
επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από 
μια κοινή ανάπτυξη των διεπιστημονικών 
και επιχειρηματικών τους ικανοτήτων· 
εφιστά την προσοχή σε επιτυχημένες 
πρωτοβουλίες όπως είναι οι περίοδοι 
πρακτικής άσκησης (stages) για τους 
φοιτητές και το προσωπικό, οι 
επιχειρηματίες που προσκαλούνται για 
επιμορφώσεις, η κοινή κατάρτιση και το 
μεικτό προσωπικό·

9. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
εκπαίδευση και η έρευνα πρέπει να 
ενισχύσουν την πολυδιάστατη προσέγγιση 
της γνώσης, και πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι 
τόσο τα πανεπιστήμια όσο και οι 
επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από 
μια κοινή ανάπτυξη των 
πολυεπιστημονικών και διεπιστημονικών 
και επιχειρηματικών τους 
ικανοτήτων·προσαρμόζοντας ευέλικτα τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, τις 
ειδικεύσεις και τις ειδικότητες στις 
ανάγκες της οικονομίας και, ειδικότερα, 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· εφιστά 
την προσοχή σε επιτυχημένες 
πρωτοβουλίες όπως είναι οι περίοδοι 
πρακτικής άσκησης (stages) για τους 
φοιτητές και το προσωπικό, οι 
επιχειρηματίες που προσκαλούνται για 
επιμορφώσεις, η κοινή κατάρτιση και το 
μεικτό προσωπικό·

Or. pl

Τροπολογία 29
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να συνεχίσουν να 
διερευνούν και να χρηματοδοτούν, από 
κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
διαδραστικότητας μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων και την κατάργηση των 
διοικητικών εμποδίων· 

11. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να συνεχίσουν να 
διερευνούν και να χρηματοδοτούν, από 
κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
διαδραστικότητας μεταξύ πανεπιστημίων 
και επιχειρήσεων και την κατάργηση των 
διοικητικών εμποδίων· επισημαίνει ότι ο 
Κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία 
παρέχει την δυνατότητα χορήγησης 
οικονομικής βοήθειας ως ενίσχυση προς 
τις ΜΜΕ, κατά το σύστημα των 
"αποδεικτικών γνώσης" τα οποία 
χρησιμοποιούνται σήμερα σε ορισμένα 
κράτη μέλη 

Or. nl

Τροπολογία 30
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο, αναγνωρίζοντας 
ωστόσο ότι κάθε ξεχωριστή συνεργασία 
απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και 
ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών μηχανισμοί 
συνεργασίας, ότι μπορούμε να εξάγουμε 
διδάγματα από επιτυχείς δομές, 
παραδείγματα, περιπτώσεις και πρότυπα 
αναφοράς, και ότι θα πρέπει να προωθείται 
η διάδοση και η πρόσβαση σε 
παραδείγματα ορθής πρακτικής και 
επιτυχημένης συνεργασίας.

12. είναι πεπεισμένο, αναγνωρίζοντας 
ωστόσο ότι κάθε ξεχωριστή συνεργασία 
απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και 
ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών μηχανισμοί 
συνεργασίας, ότι μπορούμε να εξάγουμε 
διδάγματα από επιτυχείς δομές, 
παραδείγματα, περιπτώσεις και πρότυπα 
αναφοράς, και ότι θα πρέπει να προωθείται 
η διάδοση και η πρόσβαση σε 
παραδείγματα ορθής πρακτικής και 
επιτυχημένης συνεργασίας. υπογραμμίζει 
ιδιαίτερα την ανάγκη να λαμβάνονται 
υπόψη οι ορθές πρακτικές που τίθενται 
σε εφαρμογή από τις καινοτόμες 
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επιχειρήσεις, καθώς και οι αποκτώμενες 
γνώσεις στο πλαίσιο του έκτου 
προγράμματος-πλαισίου όσον αφορά την 
εκπαίδευση για την εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12a. εκτιμά ότι, εάν επιθυμούμε να 
ενθαρρύνουμε τις σχέσεις μεταξύ των 
επιχειρήσεων, των ερευνητών και των 
πανεπιστημίων, πρέπει τα κράτη μέλη και 
η Ευρώπη να διευκολύνουν την κοινή 
ένταξη ιδρυμάτων, νοσοκομείων και 
δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 
προώθηση της έρευνας·

Or. es

Τροπολογία 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

εκτιμά ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ 
πρέπει να ενθαρρύνουν, με οικονομικά 
κίνητρα και διοικητικές διευκολύνσεις, 
την εισαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης 
ώστε να παρατείνεται ο ωφέλιμος βίος 
των ατόμων και των εργαζομένων και να 
ενθαρρύνεται η ένταξη των πιο 
ηλικιωμένων ατόμων στο παραγωγικό 
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σύστημα  

Or. es


