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Muudatusettepanek 1
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

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

Or. en

Muudatusettepanek 2
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

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 ja partnerluste
loomisel, millega ületatakse võimalikud 
kultuurilised, institutsioonilised ja 
tööalased tõkked ning aidatakse liikuda 
teadmistepõhise ühiskonna loomise 
suunas, arendada rakendusuuringuid ja 
paremini integreerida kõrgkoolilõpetajad 
tööturule;
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Or. ro

Muudatusettepanek 3
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

2. tunnistab, et teatises määratletud 
eesmärgid ei ole uued ja et nendega ei ole 
seni tulemuslikult tegeldud; usub siiski, et 
dialoogi ja koostöö jätkamine kohalikul,
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;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

3. tunnistab, et Euroopa ülikoolid on 
suuruselt, distsipliinilt, rahvuselt ja liigilt 
väga erinevad; usub siiski, et igaüks neist 
saaks omal viisil kasu riiklikust ja 
piiriülesest koostööst äriringkondadega, 
tingimusel et on olemas selge teadmine 
tegelikust olukorrast, milles nende teadus-
ja õpetamissuutlikkust arendatakse; on 
seisukohal, et ka piirkondlikul tasandil 
antakse oluline panus ülikoolide ja 
äriringkondade vahelisse koostöösse;
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Or. nl

Muudatusettepanek 5
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

3. tunnistab, et Euroopa ülikoolid on 
suuruse, vahendite, distsipliinide, 
organisatsiooni, rahvuse ja liigi poolest 
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;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

4. rõhutab, et ettevõtted peavad 
suurendama oma vastuvõtuvõimet, et 
kasutada ja teisendada ülikoolide loodud 
teadmisi, edendada siseseid 
teadusuuringuid, elukestvat õpet ja 
jätkuharidust ning olla aktiivsed 
akadeemiliste ringkondade teavitamisel 
oma vajadustest ning doktoriõppe ja 
järeldoktoriõppe lõpetanute ja teadlaste 
töölevõtmisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu vajadusele 
tugevdada sidemeid haridusasutuste ja 
VKEde vahel ning edendada ettevõtlikkust 
riikliku ja piirkondliku haridussüsteemi 
kõigil tasanditel; julgustab laiendama 
individuaalseid liikuvuskavu, nagu 
Erasmus noortele ettevõtjatele ja Erasmus 
praktikantidele; on veendunud, et sellised 
algatused teeniksid samuti liikuvuse, 
keeleõppe ning mitmekultuurilisuse ja 
ettevõtluse kogemuse omandamise 
eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et üha enam on märgata 
tööturul lahknevust kõrgkoolilõpetajate 
kvalifikatsiooni ja tööturul nõutava 
kvalifikatsiooni vahel, ning nõuab, et 
komisjon ja liikmesriigid koostaksid 
keskpikad ja pikaajalised prognoosid 
tööturul nõutavate oskuste kohta, et viia 
õppekava kooskõlla majandusliku 
arenguga;

Or. ro
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Muudatusettepanek 9
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et teadusasutustes on vaja 
spetsialiste, kes suudavad määratleda ja 
juhtida äripotentsiaaliga 
teadmisressursse;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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; 

5. rõhutab, et ülikoolide ja ettevõtjate 
vaheline dialoog ja koostöö peaks 
põhinema vastastikkusel ning edendama 
nii ülikoolide ettevõtlusvaimu kui ka
äriühingute teadmistepõhisust; kordab, et 
seda on võimalik saavutada ülikoolide 
sõltumatust, autonoomiat ja nende tegevuse 
avalikku olemust ohustamata, juurutades 
näiteks teadmiste tähikute süsteemi, mida 
osades liikmesriikides kasutatakse ja mille 
abil eelkõige VKEd saavad parandada 
oma teadusalast suutlikkust; 

Or. nl

Muudatusettepanek 11
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

5. rõhutab, et ülikoolide ja ettevõtjate 
vaheline dialoog ja koostöö peaks 
põhinema vastastikkusel, usaldusel, 
austusel ja läbipaistvusel ning edendama 
nii ülikoolide ettevõtlusvaimu kui ka
äriühingute teadmistepõhisust; kordab, et 
seda on võimalik saavutada ülikoolide 
sõltumatust, autonoomiat ja nende tegevuse 
avalikku olemust ohustamata;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et ettevõtlikkuse 
arendamiseks üliõpilaste seas on vaja 
ühelt poolt parandada õppejõudude 
koolitust antud valdkonnas selliste 
algatustega nagu elukestev õpe ning 
teiselt poolt lisada õppekavasse seminare 
ja sümpoosiume äriringkondade 
esindajatega, mis annaks üliõpilastele 
võimaluse tutvuda majanduseluga;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

peab vajalikuks, et ülikoolid avaksid oma 
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uksed ettevõtjatele ja tööandjatele, et need 
saaksid anda soovitusi õpetatava sisu ning 
üliõpilastele tulevaseks tõhusaks tööks 
vajalike koolituste, teadmiste ja oskuste 
kohta; märgib, et selline praktika on 
kõigil juhtudel, mil seda on rakendatud, 
andnud häid tulemusi;

Or. es

Muudatusettepanek 14
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et vaja on parandada 
tööhõive stimuleerimise ja kasvu 
potentsiaali, mis on esmatähtsusega 
Euroopa Liidu jaoks eriti 
majanduslanguse ajal, ning nõuab, et 
komisjon kasutaks oma vahendeid ja 
instrumente ettevõtluskultuuri 
arendamiseks, lihtsustades sel eesmärgil 
menetlusi ja vähendades bürokraatiat, et 
julgustada vahetusi ülikoolide ja 
ettevõtete vahel;

Or. ro

Muudatusettepanek 15
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. peab väga tähtsaks, et teadmussiire 
toimub avatud keskkonnas; tunnistab, et 
selle saavutamiseks on eri vahendid, 
näiteks trükised ja seminarid, 

6. peab väga tähtsaks, et teadmussiire 
toimub avatud keskkonnas; tunnistab, et 
selle saavutamiseks on eri vahendid, 
näiteks trükised ja seminarid, 
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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;

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 otsest suhtlemist ülikoolide ja 
ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõte vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

6. peab väga tähtsaks, et teadmussiire 
toimub avatud keskkonnas; tunnistab, et 
selle saavutamiseks on eri vahendid, 
näiteks trükised ja seminarid, 
tehnosiirdekeskused, piirkondlik koostöö, 
toetus uute ja kõrvalettevõtete loomiseks, 
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;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et tihedam dialoog ja 
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koostöö ülikoolide ja ettevõtjate vahel 
pakub suuremaid võimalusi 
mõlemapoolse kasu saamiseks, mis ei 
stimuleeri üksnes majanduskasvu, vaid on 
kasulik ka laiemas sotsiaalses mõttes, 
kuna toetab teadmistepõhise ühiskonna 
täiustumist;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. juhib tähelepanu sellele, et vaja on 
täpsemat teavet võimaluste kohta 
edendada tõhusat dialoogi ülikoolide ja 
ettevõtjate vahel; on veendunud, et 
akadeemilist personali, üliõpilasi ja 
ettevõtjaid tuleks põhjalikult teavitada 
vahenditest ja mehhanismidest, mida nad 
saavad kasutada, et arendada 
tulemuslikumat, tõhusamat ja 
mõlemapoolselt kasulikku koostööd ja 
koostegutsemist;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kui oluline on osalus 
elukestvas õppes, seepärast tuleks eriti 
arendada kaugõppekursusi, mis on 
kohandatud uutele tehnoloogiatele ja üle 
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45-aastastele inimestele, kes on 
haavatavamad ja kelle puhul on suurem 
sotsiaalse tõrjutuse risk;

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. väljendab heameelt komisjoni 
valmisoleku üle töötada välja 
veebilahendus parimate tavade 
vahetamiseks ja levitamiseks ning 
rõhutab, kui oluline on kasutada uusi 
tehnoloogiaid, et edendada tihedamat 
koostööd ülikoolide ja äriringkondade 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. tunneb heameelt, et luuakse ühtne 
Euroopa äri- ja innovatsioonikeskuste 
võrgustik, millesse integreeritakse 
teenused, mida praegu osutavad 
euroinfokeskused (EICd) ja innovatsiooni 
levikeskused (IRCd);

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

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 ning 
siduma nende akadeemilise karjääri 
saavutustega uuenduste ja leiutiste vallas;

Or. pl

Muudatusettepanek 23
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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 

7. teadmussiirde suurendamiseks peab 
teadlaste liikuvuse parandamist riikide ning 
kõrgkoolide ja ettevõtjate vahel nii lühi-
kui ka pikaajaliselt ja 
mittediskrimineerimise põhimõtet
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 
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tunnustamisele; kutsub ülikoole üles 
kasutusele võtma paindlikumad ja kahesed 
karjäärisüsteemid oma töötajatele;

akadeemilise kvalifikatsiooni 
tunnustamisele ja bürokraatia 
vähendamisele; kutsub ülikoole üles 
kasutusele võtma paindlikumad ja kahesed 
karjäärisüsteemid oma töötajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et sellega seoses oleks kasu 
nii ülikoolide ja ettevõtjate vahelise 
dialoogi ja koostöö süvendamisest kui ka 
dialoogi ja koostöö parandamisest 
ülikoolide ning riiklike, Euroopa ja 
rahvusvaheliste institutsioonide ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vahel, aga ka ülikoolide ja ühiskonna 
vahel laiemalt;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on arvamusel, et üheks algatuseks, 
mis soodustaks liikuvust, aitaks noori 
teadlasi ametikarjääris ja tagaks 
ettevõtluse suurema kaasatuse, on 
European Masters of Excellence 
kraadiõppe programmide 
organiseerimine, milles aktiivselt 
osaleksid eri ülikoolid ja ettevõtted ning 
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millega kaasneksid stipendiumid 
üliõpilastele ja stiimulid teadlastele;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

8. soovitab komisjonil luua stiimulid 
konkurentsivõimelise ELi 
intellektuaalomandituru arenguks, mis 
võimaldaks ülikoolidel, riiklikel 
teadusorganisatsioonidel ja VKEdel leida 
partnereid ja investoreid nende 
intellektuaalomandi õigustele, oskustele ja 
teadmistele; osutab tähelepanu sellele, et 
intellektuaalomandi õiguste kutselist 
haldamist võiks enamikus ülikoolides 
tugevdada;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab vajadust hoogustada 
jõupingutusi, et edendada ühtset Euroopa 
patenti, mis tagaks innovaatiliste toodete 
ja teenuste odava, tulemusliku, tõhusa ja 
kvaliteetse õiguskaitse eelkõige VKEde 
jaoks, ning ühtset Euroopa 
patendivaidluste lahendamise süsteemi;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Adam Gierek

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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;

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 multi-
ja interdistsiplinaarsete ja ettevõtlusoskuste 
arendamisest ning õpingute, erialade ja 
spetsialiseerumise paindlikust 
kohandamisest majanduse, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
vajadustega; tõstab esile edukad algatused, 
näiteks üliõpilaste ja töötajate praktika, 
ettevõtjad külalisprofessoritena, kahesed 
kursused ja ühised töötajad;

Or. pl

Muudatusettepanek 29
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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; 

11. kutsub riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalike asutusi üles jätkama koostöös 
erasektoriga selliste protsesside uurimist ja 
rahastamist, mis suurendavad ülikoolide ja 
ettevõtjate vastastikust mõju ja 
kõrvaldavad nende teel olevad 
haldustakistused; märgib, et 
struktuurifondide määrus annab 
võimaluse VKEde toetusmeetmete 
rahastamiseks sarnaselt teadmiste 
tähikute süsteemiga, mida osades 
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liikmesriikides praegu kasutatakse; 

Or. nl

Muudatusettepanek 30
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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.

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; eriti rõhutab vajadust võtta 
arvesse häid tavasid, mida on rakendanud 
innovaatilised ettevõtted, aga ka teadmisi, 
mida on saadud kuuenda raamprogrammi 
käigus doktoriõppes koostööd tehes.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 12 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 a. on seisukohal, et kui taotletakse 
tihedamaid sidemeid ettevõtjate, 
teadusringkondade ja ülikoolide vahel, on 
vaja, et liikmesriigid ja EL hõlbustaksid 
fondide, haiglate, avalik-õiguslike ja 
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eraülikoolide kaasamist haridusprotsessi 
ja teadusuuringute edendamisse;

Or. es

Muudatusettepanek 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 12 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 b. nõuab, et liikmesriigid ja EL peavad 
rahaliste soodustuste ja halduslike 
meetmetega toetama elukestvat õpet 
pakkuvate kursususte sisseviimist, et 
pikendada inimeste ja töötajate 
rakendatavust ning ergutada eakate 
inimeste kaasamist tootmistegevusse.

Or. es


