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Tarkistus 1
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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

Or. en

Tarkistus 2
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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 ja kumppanuuksia 
korkeakoulujen ja yritysten välille, millä 
kehitetään tietoon perustuva yhteiskunta, 
kehitetään soveltavaa tutkimusta, 
integroidaan korkeakoulututkinnon 
suorittaneet paremmin työmarkkinoille ja 
ylitetään korkeakoulujen ja yritysten
väliset mahdolliset kulttuuriset, 
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institutionaaliset ja toiminnalliset esteet;

Or. ro

Tarkistus 3
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

2. myöntää, että komission yksilöimät 
haasteet eivät ole uusia ja että niitä ei 
toistaiseksi ole hoidettu menestyksekkäästi
uskoo kuitenkin, että vuoropuhelun ja 
yhteistyön jatkaminen paikallisella, 
alueellisella, kansallisella ja 
eurooppalaisella tasolla ja ohjelmia ja 
välineitä koskevien parhaiden käytäntöjen 
vaihtaminen ovat välttämättömiä luotaessa 
tiiviimpiä yhteyksiä korkeakoulujen ja 
yritysten välille, millä selvitään niiden 
välisistä mahdollisista kulttuurisista, 
institutionaalisista ja toiminnallisista 
esteistä;

Or. en

Tarkistus 4
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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 

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 kansallisesta ja 
rajat ylittävästä yhteistyöstä edellyttäen, 
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koulutuskapasiteetin kehittämisen 
todellisesta sisällöstä ollaan perillä;

että tutkimus- ja koulutuskapasiteetin 
kehittämisen todellisesta sisällöstä ollaan 
perillä; katsoo, että myös alueellisella 
tasolla voidaan edistää merkittävästi 
korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä;

Or. nl

Tarkistus 5
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

3. myöntää, että Euroopan korkeakoulujen 
koossa, resursseissa, oppialoissa, 
organisaatioissa, 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;

Or. en

Tarkistus 6
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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

Or. en

Tarkistus 7
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että koulutuslaitosten ja 
pk-yritysten välisiä yhteyksiä on 
vahvistettava ja että yrittäjyyttä on 
edistettävä kansallisten ja alueellisten 
koulutusjärjestelmien kaikilla tasoilla; 
kannattaa sellaisten yksilöiden 
liikkuvuutta lisäävien ohjelmien kuin 
"Erasmus nuorille yrittäjille" ja 
"Erasmus oppisopimusoppilaille" 
laajentamista ja tehostamista; uskoo, että 
tällaiset aloitteet voisivat palvella myös 
liikkuvuutta, kielten oppimista ja 
monikulttuuristen kokemusten ja 
yrittäjäkokemuksen hankkimista;

Or. en

Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
pätevyyden ja työmarkkinoilla 
edellytettyjen tutkintojen välillä vallitsee 
yhä useammin epäsuhta; kehottaa lisäksi 
koulutusohjelman talouskehitykseen 
kytkemisen vuoksi komissiota ja 
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jäsenvaltioita laatimaan keskipitkän ja 
pitkän aikavälin ennusteita 
työmarkkinoilla edellytettävistä 
tutkinnoista;

Or. ro

Tarkistus 9
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. tähdentää, että tutkimuslaitoksissa 
tarvitaan erikoistunutta henkilöstöä, joka 
kykenee tunnistamaan yritysten kannalta 
potentiaaliset tietämysresurssit ja 
hallinnoimaan niitä;

Or. en

Tarkistus 10
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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 muun 
muassa ottamalla käyttöön eräissä 
jäsenvaltioissa jo sovellettu tietämystä 
osoittava todistus, jonka avulla etenkin 
pk-yritykset voivat lisätä 
tutkimuskapasiteettiaan vaarantamatta 
korkeakoulujen riippumattomuutta, 
autonomiaa tai niiden toiminnan julkista 
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luonnetta;

Or. nl

Tarkistus 11
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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

Or. en

Tarkistus 12
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että opiskelijoiden 
rohkaisemiseksi yrittäjyyteen on 
ratkaisevan tärkeää, että korkeakoulujen 
opettajien yrittäjäkoulutusta kohennetaan 
muun muassa elinikäisen oppimisen 
kaltaisilla toimilla ja että opintoihin 
sisällytetään seminaareja liikemaailman 
edustajien kanssa, jotta opiskelijoille 
voidaan välittää oikeita tietoja 
talouselämästä;
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Or. fr

Tarkistus 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että korkeakoulujen on 
pidettävä ovensa avoimina yrityksille ja 
työnantajille, jotta ne voivat vaikuttaa 
oppimisen sisältöön ja opiskelijoiden 
tehokkaan työskentelyn kannalta 
tärkeisiin koulutukseen, valmiuksiin ja 
taitoihin; muistuttaa, että tämä tapa on 
tuottanut hyviä tuloksia kaikkialla, missä 
sitä on sovellettu;

Or. es

Tarkistus 14
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että Euroopan unionin on 
erityisesti näinä taloudellisen taantuman 
aikoina edistettävä työllisyyttä ja sen 
kasvupotentiaalia; kehottaa lisäksi 
komissiota edistämään sen käytössä 
olevilla varoilla ja välineillä yrittäjyyttä 
siten, että korkeakoulujen ja yritysten 
välistä vaihtotoimintaa yksinkertaistetaan 
ja byrokratiaa puretaan;

Or. ro
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Tarkistus 15
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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 ja 
etenkin pk-yritysten kasvotusten 
toteutuvaa vuorovaikutusta;

Or. fr

Tarkistus 16
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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 

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 
tukemisen, yhteistyönä tehdyn 
tutkimuksen ja tutkijoiden liikkuvuuden 
avulla; pitää kuitenkin vuorovaikutuksen 
sosiaalista ja inhimillistä ulottuvuutta 
erittäin tärkeänä; tukee siksi painokkaasti 
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edistetään korkeakoulujen ja yritysten 
kasvotusten toteutuvaa vuorovaikutusta;

aloitteita, joilla edistetään korkeakoulujen 
ja yritysten kasvotusten toteutuvaa 
vuorovaikutusta;

Or. en

Tarkistus 17
Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että korkeakoulujen ja 
yritysten vuoropuhelun ja yhteistyön 
parantaminen tarjoaa paremmat 
mahdollisuudet kumpaakin osapuolta 
hyödyttäviin etuihin, jotka lisäävät 
talouskasvua ja ovat suoutuisia myös 
laajemmassa yhteiskunnallisessa 
merkityksessä, sillä ne edistävät alati 
kehittyvää tietoyhteiskuntaa;

Or. en

Tarkistus 18
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa, että korkeakoulujen ja 
yritysten tehokkaan vuoropuhelun 
edistämisestä tarvitaan 
yksityiskohtaisempia tietoja; uskoo, että 
korkeakoulujen henkilöstön, 
opiskelijoiden ja yritysmaailman 
edustajien olisi oltava asianmukaisesti 
perillä välineistä ja mekanismeista, joita 
he voivat käyttää kehittääkseen 
vaikuttavampaa ja tehokkaampaa kaikkia 
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osapuolia hyödyttävää yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta; 

Or. en

Tarkistus 19
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on tärkeää jatkaa 
kouluttautumista säännöllisesti, jolloin on 
erityisesti kehitettävä etäopiskelutapoja, 
jotka on räätälöity ensisijaisesti uuden 
tekniikan mukaisiksi ja yli 45-vuotialille, 
koska he tarvitsevat kipeimmin suojaa ja 
ovat selvimmin sosiaalisen syrjäytymisen 
uhreja;

Or. ro

Tarkistus 20
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää myönteisenä, että komissio on 
halukas kehittämään verkkosivuston 
parhaiden käytänteiden jakamista ja 
levittämistä varten, ja korostaa uusien 
teknologioiden merkitystä korkeakoulujen 
ja yritysten yhteistyön tiivistämisen 
kannalta;

Or. en
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Tarkistus 21
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pitää myönteisenä, että nyt 
käynnistetään yritysten ja 
innovaatiokeskusten eurooppalainen 
verkosto, johon sulautetaan 
euroneuvontakeskusten ja 
innovaatiokeskusten tarjoamat palvelut;

Or. en

Tarkistus 22
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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 työntekijöidensä 
joustavammasta ja kahteen erilaiseen uraan 
tähtäävästä urakehityksestä ja heidän 
tieteellisen urakehityksensä kytkemisestä 
ansioihin keksintöjen ja innovaatioiden 
saralla;
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Or. pl

Tarkistus 23
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

7. pitää tutkijoiden liikkuvuuden 
parantamista – yli kansallisten rajojen ja 
korkeakoulujen ja yritysten välillä – sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja 
syrjimättömyysperiaatteesta huolehtien 
välttämättömänä tietämyksen siirtämisen 
parantamiseksi; kehottaa tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita ja komissiota arvioimaan 
perinpohjaisesti uudelleen nykyistä 
oikeudellista ja rahoitusta koskevaa 
järjestelmää ja poistamaan liikkuvuuden 
tarpeettomat esteet kiinnittäen erityistä 
huomiota korkeakoulututkintojen 
tunnustamiseen ja byrokratian 
vähentämiseen; kehottaa korkeakouluja 
huolehtimaan henkilöstönsä 
joustavammasta ja kahteen erilaiseen uraan 
tähtäävästä urakehityksestä;

Or. en

Tarkistus 24
Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että korkeakoulujen ja 
yritysten vuoropuhelun ja yhteistyön 
parantaminen olisi tässä yhteydessä 
relevanttia myös korkeakoulujen ja 
kansallisten, eurooppalaisten ja 
kansainvälisten instituutioiden ja 



AM\803214FI.doc 15/19 PE438.395v01-00

FI

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
vuoropuhelun ja yhteistyön kohentamisen 
kannalta ja parantaisi korkeakoulujen ja 
koko yhteiskunnan vuorovaikutusta;

Or. en

Tarkistus 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että yhtenä liikkuvuutta ja 
nuorten tutkijoiden urakehitystä 
edistävänä ja yritysten osallistumista 
lisäävänä aloitteena voisi olla 
eurooppalaisten tutkinnon jälkeisten 
Master of Excellence -ohjelmien 
järjestäminen eri korkeakoulujen kanssa 
ja yritysten aktiivisen osallistumisen 
avulla, mihin kytkettäisiin opiskelijoille 
myönnettävät lainat ja tutkijoille 
tarjottavat kannustimet;

Or. en

Tarkistus 26
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kannustaa komissiota luomaan 
kannustimia sellaisten teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien 
EU-markkinoiden kehittämiseksi, joiden 
avulla korkeakoulut, julkista 
tutkimustoimintaa harjoittavat 
organisaatiot ja pienyritykset voivat löytää 

8. kannustaa komissiota luomaan 
kannustimia sellaisten teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien 
kilpailukykyisten EU-markkinoiden 
kehittämiseksi, joiden avulla korkeakoulut, 
julkista tutkimustoimintaa harjoittavat 
organisaatiot ja pk-yritykset voivat löytää 
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kumppaneita, sijoittajia ja 
oikeudenmukaisempia hintoja teollis- ja 
tekijänoikeuksilleen, taidoilleen ja 
tietämykselleen; toteaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien ammattimaista 
hallinnointia voitaisiin vahvistaa 
useimmissa korkeakouluissa;

kumppaneita ja sijoittajia teollis- ja 
tekijänoikeuksilleen, taidoilleen ja 
tietämykselleen; toteaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien ammattimaista 
hallinnointia voitaisiin vahvistaa 
useimmissa korkeakouluissa;

Or. en

Tarkistus 27
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että on vauhditettava 
yhtenäisen eurooppalaisen patentin 
käyttöönottamista ja varmistettava siten 
etenkin pk-yrityksille innovatiivisten 
tuotteiden ja palvelujen halpa, vaikuttava, 
tehokas ja laadukas oikeudellinen suoja 
ja patenttiriitoja koskeva 
yhdenmukaistettu eurooppalainen 
järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 28
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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 

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

taitojen ja yrittäjyystaitojen yhteisestä 
kehittämisestä, kun opinnoissa ja 
erikoistumisaloissa suhtaudutaan 
joustavasti talouden ja pk-yritysten 
tarpeisiin; tähdentää menestyksekkäitä 
aloitteita, kuten opiskelijoiden ja 
henkilöstön työharjoittelua, yrittäjien 
toimimista vierailevina professoreina, 
kahteen eri uraan tähtääviä kursseja ja 
yhteistä henkilöstöä;

Or. pl

Tarkistus 29
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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; muistuttaa, että 
rakennerahastoja koskevassa asetuksessa 
on säädetty pk-yritysten taloudellisesta 
tukemisesta samaan tapaan kuin eräissä 
jäsenvaltioissa sovellettavassa tietämystä 
osoittavien todistusten järjestelmässä;

Or. nl

Tarkistus 30
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
12 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

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.

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; korostaa erityisesti, että on 
otettava huomioon innovoivien yritysten 
hyvät käytänteet ja kuudennesta 
puiteohjelmasta kertynyt 
tohtorikoulutuksen yhteistyötä koskeva 
kokemus;

Or. en

Tarkistus 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. katsoo, että jos tarkoituksena on 
tukea yritysten, tutkimuksen ja 
korkeakoulujen suhteita, jäsenvaltioiden 
ja koko Euroopan on mahdollistettava 
säätiöille, klinikoille ja julkisille ja 
yksityisille korkeakouluille osallistuminen 
koulutukseen ja tutkimuksen 
edistämiseen;

Or. es

Tarkistus 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
12 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

12 b. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
huolehtimaan taloudellisten 
kannustimien ja vastaavien 
hallinnointijärjestelyjen avulla 
elinikäisestä jatkokoulutuksesta, millä 
pidennetään henkilöiden ja työntekijöiden 
toimintakykyä ja helpotetaan ikääntyvien 
integroitumista työelämään.

Or. es


