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Módosítás 1
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság közleményét, amely 
számba veszi az egyetemek és 
vállalkozások európai fóruma 
működésének első három évét, valamint 
olyan kihívásokat tűz ki a jövőre 
vonatkozóan, mint az innováció 
támogatása, a vállalkozói kedv erősítése és
a tudásátadás fokozása;

1. üdvözli a Bizottság közleményét, amely 
számba veszi az egyetemek és 
vállalkozások európai fóruma 
működésének első három évét, valamint 
olyan kihívásokat tűz ki a jövőre 
vonatkozóan, mint az innováció 
támogatása, a kutatás ösztönzése, a
vállalkozói kedv erősítése, a tudásátadás 
fokozása és az európai munkaerőpiac 
vonzóvá tétele a fiatal kutatók számára;

Or. en

Módosítás 2
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a közleményben 
azonosított kihívások nem új keletűek; úgy 
véli azonban, hogy a folyamatos regionális, 
nemzeti és európai szintű párbeszéd és 
együttműködés – ide értve a programokra 
és eszközökre vonatkozó bevált 
gyakorlatok cseréjét – alapvető fontosságú 
az egyetemi és vállalkozói közösségek 
közötti szorosabb kapcsolatok 
kialakításában, amely így áthidalja a 
közöttük fennálló, lehetséges kulturális, 
intézményi és működési akadályokat;

2. elismeri, hogy a közleményben 
azonosított kihívások nem új keletűek; úgy 
véli azonban, hogy a folyamatos regionális, 
nemzeti és európai szintű párbeszéd és 
együttműködés – ide értve a programokra 
és eszközökre vonatkozó bevált 
gyakorlatok cseréjét – alapvető fontosságú 
az egyetemi és vállalkozói közösségek 
közötti szorosabb kapcsolatok és 
partnerségek kialakításában, amely így 
áthidalja a közöttük fennálló, lehetséges 
kulturális, intézményi és működési 
akadályokat, és elősegíti a tudásalapú 
társadalom kialakítását, az alkalmazott 
kutatás fejlesztését, valamint jobb 
elhelyezkedési esélyeket teremt a felsőfokú 
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képesítéssel rendelkezők számára;  

Or. ro

Módosítás 3
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a közleményben 
azonosított kihívások nem új keletűek; úgy 
véli azonban, hogy a folyamatos regionális, 
nemzeti és európai szintű párbeszéd és 
együttműködés – ide értve a programokra 
és eszközökre vonatkozó bevált 
gyakorlatok cseréjét – alapvető fontosságú
az egyetemi és vállalkozói közösségek 
közötti szorosabb kapcsolatok 
kialakításában, amely így áthidalja a 
közöttük fennálló, lehetséges kulturális, 
intézményi és működési akadályokat;

2. elismeri, hogy a közleményben 
azonosított kihívások nem új keletűek, és 
hogy mindeddig nem sikerült szembenézni 
velük; úgy véli azonban, hogy a folyamatos
helyi, regionális, nemzeti és európai szintű 
párbeszéd és együttműködés – ide értve a 
programokra és eszközökre vonatkozó 
bevált gyakorlatok cseréjét –
kulcsfontosságú az egyetemi és 
vállalkozói közösségek közötti szorosabb 
kapcsolatok kialakításában, amely így 
áthidalja a közöttük fennálló, lehetséges 
kulturális, intézményi és működési 
akadályokat;

Or. en

Módosítás 4
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy méretük, oktatási és 
kutatási területük, országuk és típusuk 
szerint jelentős különbségek vannak az 
európai egyetemek között; úgy véli 
azonban, hogy a maga módján mindegyik 
hasznot húzhat a vállalkozói közösséggel 

3. elismeri, hogy méretük, oktatási és 
kutatási területük, országuk és típusuk 
szerint jelentős különbségek vannak az 
európai egyetemek között; úgy véli 
azonban, hogy a maga módján mindegyik 
hasznot húzhat a vállalkozói közösséggel 
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való együttműködésből, feltéve, hogy 
tisztában vannak azzal, milyen tényleges 
környezetben fejlődnek kutatási és képzési 
kapacitásaik;

való nemzeti és határokon átnyúló
együttműködésből, feltéve, hogy tisztában 
vannak azzal, milyen tényleges 
környezetben fejlődnek kutatási és képzési
kapacitásaik; úgy véli, hogy regionális 
szinten is jelentősen hozzájárulnak az 
egyetemek és a vállalkozói közösség 
közötti együttműködéshez;

Or. nl

Módosítás 5
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy méretük, oktatási és 
kutatási területük, országuk és típusuk 
szerint jelentős különbségek vannak az 
európai egyetemek között; úgy véli 
azonban, hogy a maga módján mindegyik 
hasznot húzhat a vállalkozói közösséggel 
való együttműködésből, feltéve, hogy 
tisztában vannak azzal, milyen tényleges 
környezetben fejlődnek kutatási és képzési 
kapacitásaik;

3. elismeri, hogy méretük, erőforrásaik,
oktatási és kutatási területeik,
szerveződésük, országuk és típusuk szerint 
jelentős különbségek vannak az európai 
egyetemek között; úgy véli azonban, hogy 
a maga módján mindegyik hasznot húzhat 
a vállalkozói közösséggel való 
együttműködésből, feltéve, hogy tisztában 
vannak azzal, milyen tényleges 
környezetben fejlődnek kutatási és képzési 
kapacitásaik;

Or. en

Módosítás 6
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásoknak
belső kutatások, doktori címmel 
rendelkezők és kutatók felvételét célzó 

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásoknak 
fokozniuk kell abszorpciós kapacitásukat, 
hogy az egyetemeken generált tudományos 
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aktív politika révén fokozniuk kell 
abszorpciós kapacitásukat, hogy az 
egyetemeken generált tudományos 
szaktudást fel tudják használni és át tudják 
alakítani;

szaktudást fel tudják használni és át tudják 
alakítani, ösztönözniük kell a belső 
kutatásokat, az egész életen át tartó 
tanulást és a folyamatos képzést, valamint 
olyan, aktív kommunikációs politikát kell 
folytatniuk, melynek keretében ismertetik 
szükségleteiket a tudományos közösséggel, 
és doktori és posztdoktori címmel 
rendelkezőket és kutatókat toboroznak ;

Or. en

Módosítás 7
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet arra, hogy meg 
kell erősíteni az oktatási intézmények és a 
KKV-k közti kapcsolatokat, és támogatni 
kell a  vállalkozói szellem kultúráját a 
nemzeti és regionális oktatási rendszerek 
minden szintjén; szorgalmazza az olyan 
egyéni mobilitási programok kiterjesztését 
és meghosszabbítását, mint az „Erasmus –
Ifjú vállalkozók” és az „Erasmus szakmai 
gyakorlatokra”; úgy véli, hogy ezek a 
kezdeményezések a mobilitás, a 
nyelvtanulás és a multikulturális és 
vállalkozói tapasztalatszerzés céljait is 
szolgálhatnák;

Or. en

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a 
munkaerőpiacon egyre inkább 
megfigyelhető a friss diplomások 
képzettsége és a munkaerőpiacon keresett 
képzettségek közötti különbség, és sürgeti 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
készítsenek közepes és hosszú távú 
előrejelzéseket a munkaerőpiacon keresett 
szakképesítésekkel kapcsolatban az 
oktatási tanterveknek a gazdasági 
tendenciákkal való összehangolása 
érdekében;

Or. ro

Módosítás 9
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a kutatási 
intézményekben olyan szakemberekre van 
szükség, akik képesek az üzleti 
lehetőségekkel rendelkező ismeretforrások 
azonosítására és kezelésére;

Or. en

Módosítás 10
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az egyetemek és a 
vállalkozások közötti párbeszédnek és 

5. hangsúlyozza, hogy az egyetemek és a 
vállalkozások közötti párbeszédnek és 
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együttműködésnek a kölcsönösségen kell 
alapulnia, amely ösztönzi a vállalkozóibb 
szellemű egyetemeket és a tudást előtérbe 
helyező vállalkozásokat; ismétli, hogy ez 
megvalósítható az egyetemek 
függetlenségének, autonómiájának és 
közintézményi jellegének sérelme nélkül;

együttműködésnek a kölcsönösségen kell 
alapulnia, amely ösztönzi a vállalkozóibb 
szellemű egyetemeket és a tudást előtérbe 
helyező vállalkozásokat; ismétli, hogy ez 
megvalósítható például egy olyan –
számos tagállamban már használatos –
tudásutalvány-rendszer bevezetése révén, 
amely különösen a KKV-k számára 
lehetővé teszi kutatási kapacitásuk 
növelését az egyetemek függetlenségének, 
autonómiájának és közintézményi 
jellegének sérelme nélkül;

Or. nl

Módosítás 11
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az egyetemek és a 
vállalkozások közötti párbeszédnek és 
együttműködésnek a kölcsönösségen kell 
alapulnia, amely ösztönzi a vállalkozóibb 
szellemű egyetemeket és a tudást előtérbe 
helyező vállalkozásokat; ismétli, hogy ez 
megvalósítható az egyetemek 
függetlenségének, autonómiájának és 
közintézményi jellegének sérelme nélkül;

5. hangsúlyozza, hogy az egyetemek és a 
vállalkozások közötti párbeszédnek és 
együttműködésnek a kölcsönösségen, a 
bizalmon, a kölcsönös tiszteleten és az 
átláthatóságon kell alapulnia, amely 
ösztönzi a vállalkozóibb szellemű 
egyetemeket és a tudást előtérbe helyező 
vállalkozásokat; ismétli, hogy ez 
megvalósítható az egyetemek 
függetlenségének, autonómiájának és 
közintézményi jellegének sérelme nélkül;

Or. en

Módosítás 12
Anni Podimata

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az egyetemisták 
vállalkozói szellemének ösztönzése 
érdekében kulcsfontosságú az ezzel az 
ágazattal foglakozó egyetemi oktatók 
továbbképzésének az olyan 
kezdeményezések révén történő javítása, 
mint az „egész életen át tartó tanulás”, 
valamint nélkülözhetetlen a tantervnek a 
vállalkozói közösség részvételével 
megtartott szemináriumokkal és 
szimpóziumokkal való bővítése, 
amelyeken az egyetemisták valódi 
betekintést nyerhetnek a gazdaság 
világába;

Or. fr

Módosítás 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. az egyetemeknek ki kell tárni 
kapujukat a vállalatok és munkaadók 
előtt, hogy azok ajánlásokat tehessenek a 
tanítás tartalmával valamint azzal 
kapcsolatban, hogy az egyetemistáknak 
milyen képzésre, ismeretekre és 
képesítésekre van leginkább szükségük a 
munkájukhoz. Ez a gyakorlat jó 
eredményeket hozott, ahol csak 
alkalmazták;

Or. es
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Módosítás 14
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy nagyobb 
alkalmazási kört kell biztosítani a 
munkahelyteremtés ösztönzésének és 
kiterjesztésének, amelyet az Európai Unió 
prioritásként kezel, különösen a jelenlegi 
recesszió idején, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy vegye igénybe erőforrásait és 
eszközeit a vállalkozói kultúra 
fejlesztésének az eljárások egyszerűsítése 
és bürokrácia csökkentése révén történő 
előmozdítása érdekében, az egyetemek és 
a vállalatok közti kapcsolatok ösztönzése 
céljából; 

Or. ro

Módosítás 15
Anni Podimata

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. nagy jelentőséget tulajdonít a nyílt 
környezetbeli tudásátadásnak; elismeri, 
hogy ennek eléréséhez különböző 
eszközök állnak rendelkezésre, például 
publikációk és szemináriumok, 
technológiaátadási hivatalok, regionális 
együttműködések, kezdő és leváló 
vállalkozások, együttműködésben végzett 
kutatás és a kutatók mobilitása; úgy véli 
azonban, hogy különösen fontos a
kapcsolat társadalmi és emberi dimenziója;
ennélfogva határozottan támogatja az 
egyetemek és vállalkozások közötti 
közvetlen kapcsolatfelvételre irányuló 

6. nagy jelentőséget tulajdonít a nyílt 
környezetbeli tudásátadásnak; elismeri, 
hogy ennek eléréséhez különböző 
eszközök állnak rendelkezésre, például 
publikációk és szemináriumok, 
technológiaátadási hivatalok, regionális 
együttműködések, kezdő és leváló 
vállalkozások, együttműködésben végzett 
kutatás és a kutatók mobilitása; úgy véli 
azonban, hogy különösen fontos a 
kapcsolat társadalmi és emberi dimenziója;
ennélfogva határozottan támogatja az 
egyetemek és vállalkozások közötti 
közvetlen kapcsolatfelvételre irányuló 
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kezdeményezéseket; kezdeményezéseket, különösen a KKV-k 
vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 16
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. nagy jelentőséget tulajdonít a nyílt 
környezetbeli tudásátadásnak; elismeri, 
hogy ennek eléréséhez különböző 
eszközök állnak rendelkezésre, például 
publikációk és szemináriumok, 
technológiaátadási hivatalok, regionális 
együttműködések, kezdő és leváló 
vállalkozások, együttműködésben végzett 
kutatás és a kutatók mobilitása; úgy véli 
azonban, hogy különösen fontos a 
kapcsolat társadalmi és emberi dimenziója;
ennélfogva határozottan támogatja az 
egyetemek és vállalkozások közötti 
közvetlen kapcsolatfelvételre irányuló 
kezdeményezéseket;

6. nagy jelentőséget tulajdonít a nyílt 
környezetbeli tudásátadásnak; elismeri, 
hogy ennek eléréséhez különböző 
eszközök állnak rendelkezésre, például 
publikációk és szemináriumok, 
technológiaátadási hivatalok, regionális 
együttműködések, kezdő és leváló 
vállalkozások támogatása, 
együttműködésben végzett kutatás és a 
kutatók mobilitása; úgy véli azonban, hogy 
különösen fontos a kapcsolat társadalmi és 
emberi dimenziója; ennélfogva 
határozottan támogatja az egyetemek és 
vállalkozások közötti közvetlen 
kapcsolatfelvételre irányuló 
kezdeményezéseket;

Or. en

Módosítás 17
Hannu Takkula

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az egyetemek és a 
vállalatok a jobb párbeszéd és 
együttműködés révén nagyobb eséllyel 
jutnak olyan kölcsönös előnyökhöz, 



PE438.395v01-00 12/19 AM\803214HU.doc

HU

amelyek nem csupán ösztönzik a 
gazdasági növekedést, hanem hasznosak 
abban a szélesebb társadalmi értelemben 
is, hogy hozzájárulnak az egyre fejlődő 
tudásalapú társadalomhoz;

Or. en

Módosítás 18
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy részletesebb 
tájékoztatásra van szükség az egyetemek 
és a vállalkozások közti tényleges 
párbeszéd előmozdításának alkalmazási 
körével kapcsolatban; úgy véli, hogy a 
tudományos dolgozókat, egyetemistákat és 
üzletembereket megfelelően tájékoztatni 
kell azokról az eszközökről és 
mechanizmusokról, amelyeket a 
hatékonyabb, tényleges és kölcsönösen 
hasznos együttműködés és interakció 
kialakítása érdekében igénybe vehetnek; 

Or. en

Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza az egész életen át tartó 
tanulásban való részvétel fontosságát, 
különösen a kifejezetten az új 
technológiákhoz igazított, távoktatással 
igénybe vehető tanfolyamok és a –
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sebezhetőbb és a társadalmi kirekesztés 
által inkább fenyegetett – 45 éven 
felülieknek tartott tanfolyamok révén; 

Or. ro

Módosítás 20
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. üdvözli, hogy a Bizottság kifejleszti a 
legjobb gyakorlatok megosztását és 
terjesztését szolgáló internetes oldalt, és 
rámutat az új technológiák használatának 
fontosságára az egyetemi és vállalkozói 
közösség közti szorosabb együttműködés 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 21
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. üdvözli az üzleti és innovációs 
központok egységes európai hálózatának 
elindítását, amely a jelenleg az Euro Info 
Központok (EIC) és az Innovációs 
Közvetítő Központok (IRC) nyújtott 
szolgáltatásokat is magába foglalja;

Or. en
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Módosítás 22
Adam Gierek

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a kutatók határokon 
átnyúló, valamint a tudományos és az 
üzleti világ közötti mobilitása – a nemek 
közötti egyensúly tiszteletben tartása 
mellett – mind hosszú, mind rövid távon 
elengedhetetlen a tudásátadás fokozásához;
e tekintetben felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy alaposan vizsgálják felül 
a létező jogi és pénzügyi keretet és 
csökkentsék a mobilitás szükségtelen 
akadályait, különös figyelmet fordítva az 
egyetemi képesítések elismerésére; felhívja 
az egyetemeket, hogy személyzetük 
számára vezessenek be rugalmasabb és 
kettős karrierlehetőségeket;

7. úgy véli, hogy a kutatók határokon 
átnyúló, valamint a tudományos és az 
üzleti világ közötti mobilitása – a nemek 
közötti egyensúly tiszteletben tartása 
mellett – mind hosszú, mind rövid távon 
elengedhetetlen a tudásátadás fokozásához;
e tekintetben felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy alaposan vizsgálják felül 
a létező jogi és pénzügyi keretet és 
csökkentsék a mobilitás szükségtelen 
akadályait, különös figyelmet fordítva az 
egyetemi képesítések elismerésére; felhívja 
az egyetemeket, hogy személyzetük 
számára vezessenek be rugalmasabb és 
kettős karrierlehetőségeket, valamint hogy 
kapcsolják tudományos előrehaladásukat 
az innovációk és találmányok terén elért 
eredményeikhez;

Or. pl

Módosítás 23
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a kutatók határokon 
átnyúló, valamint a tudományos és az 
üzleti világ közötti mobilitása – a nemek 
közötti egyensúly tiszteletben tartása 
mellett – mind hosszú, mind rövid távon 
elengedhetetlen a tudásátadás fokozásához;
e tekintetben felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy alaposan vizsgálják felül 
a létező jogi és pénzügyi keretet és

7. úgy véli, hogy a kutatók országokon 
átívelő, valamint a tudományos és az üzleti 
világ közötti mobilitása – a
megkülönböztetés-mentesség elvének
tiszteletben tartása mellett – mind rövid, 
mind hosszú távon elengedhetetlen a 
tudásátadás fokozásához; e tekintetben 
felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alaposan vizsgálják felül a létező jogi 
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csökkentsék a mobilitás szükségtelen 
akadályait, különös figyelmet fordítva az 
egyetemi képesítések elismerésére; felhívja 
az egyetemeket, hogy személyzetük 
számára vezessenek be rugalmasabb és 
kettős karrierlehetőségeket;

és pénzügyi keretet és számolják fel a 
mobilitás szükségtelen akadályait, különös 
figyelmet fordítva az egyetemi képesítések 
elismerésére és a bürokrácia 
csökkentésére; felhívja az egyetemeket, 
hogy személyzetük számára vezessenek be 
rugalmasabb és kettős karrierlehetőségeket;

Or. en

Módosítás 24
Hannu Takkula

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az egyetemek és a 
vállalkozások közti jobb párbeszéd és 
együttműködés e tekintetben jelentős 
előnyökkel járna az egyetemek és a 
nemzeti, európai és nemzetközi 
intézmények és a civil társadalmi 
szervezetek közti párbeszéd és 
együttműködés, valamint az egyetemek és 
a szélesebb értelemben vett társadalom 
közti  kapcsolatok javítása szempontjából; 

Or. en

Módosítás 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a posztgraduális 
európai MA programok különböző 
egyetemekkel való együttműködésben és a 
vállalkozások aktív részvételével történő, 
egyetemi ösztöndíjakat és kutatói 
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ösztönzőket is magában foglaló elindítása 
olyan kezdeményezés, amely előmozdítaná 
a mobilitást, segítené a fiatal kutatók 
karrierjét, és biztosítaná a vállalkozói 
közösség fokozottabb bevonását;

Or. en

Módosítás 26
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. bátorítja a Bizottságot, hogy hozzon 
létre ösztönzőket a szellemi tulajdon 
európai piacának kialakításához, ami 
lehetővé tenné az egyetemek, az állami 
kutatószervezetek és a kisvállalkozások
számára, hogy partnereket, befektetőket 
találjanak és tisztességesebb árakat 
kapjanak szellemi tulajdonjogaikért, 
szakértelmükért és ismereteikért; rámutat, 
hogy a szellemi tulajdonjogok 
professzionális kezelése a legtöbb 
egyetemen megerősíthető lenne;

8. bátorítja a Bizottságot, hogy hozzon 
létre ösztönzőket a szellemi tulajdon
versenyképes európai piacának 
kialakításához, ami lehetővé tenné az 
egyetemek, az állami kutatószervezetek és 
a KKV-k számára, hogy partnereket és
befektetőket találjanak szellemi 
tulajdonjogaikért, szakértelmükért és 
ismereteikért; rámutat, hogy a szellemi 
tulajdonjogok professzionális kezelése a 
legtöbb egyetemen megerősíthető lenne;

Or. en

Módosítás 27
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az 
innovatív termékek és szolgáltatások –
különös tekintettel a KKV-kra – olcsó, 
hatékony, tényleges és magas szintű jogi 
védelmét biztosító egységes európai 
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szabadalom, valamint a szabadalmi peres 
eljárások összehangolt, európai 
rendszerének előmozdítására irányuló 
erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 28
Adam Gierek

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) elismeri, hogy a képzésnek és a 
kutatásnak meg kell erősítenie a tudás 
multidiszciplináris megközelítését, 
ennélfogva úgy véli, hogy mind az 
egyetemek, mind a vállalkozások hasznot 
húzhatnak abból, ha közösen fejlesztenek 
interdiszciplináris és vállalkozói 
képességeket; kiemeli az olyan sikeres 
kezdeményezéseket, mint a diákoknak és a 
személyzetnek szóló gyakorlatok, 
vállalkozók mint vendégelőadók, kettős 
képzések és közös személyzet;

(9) elismeri, hogy a képzésnek és a 
kutatásnak meg kell erősítenie a tudás 
multidiszciplináris megközelítését, 
ennélfogva úgy véli, hogy mind az 
egyetemek, mind a vállalkozások hasznot 
húzhatnak abból, ha közösen fejlesztenek
multi- és interdiszciplináris, valamint
vállalkozói képességeket, továbbá ha 
rugalmasan igazítják a tanulmányok, a 
specialitások és specializációk területét a 
gazdaság szükségleteihez, beleértve a kis-
és középvállalkozásokat is; kiemeli az 
olyan sikeres kezdeményezéseket, mint a 
diákoknak és a személyzetnek szóló 
gyakorlatok, vállalkozók mint 
vendégelőadók, kettős képzések és közös
személyzet;

Or. pl

Módosítás 29
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. felhívja a nemzeti, regionális és helyi 11. felhívja a nemzeti, regionális és helyi 
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hatóságokat, hogy a magánszektorral 
együttműködésben folytassák azon 
folyamatok feltárását és finanszírozását, 
melyek erősítik az egyetemek és a 
vállalkozások közötti kapcsolatot, és 
számolják fel az ezt nehezítő 
adminisztratív akadályokat;

hatóságokat, hogy a magánszektorral 
együttműködésben folytassák azon 
folyamatok feltárását és finanszírozását, 
melyek erősítik az egyetemek és a 
vállalkozások közötti kapcsolatot, és 
számolják fel az ezt nehezítő 
adminisztratív akadályokat; a strukturális 
alapokról szóló rendelet lehetővé teszi a 
KKV-k támogatására irányuló 
intézkedések a számos tagállamban már 
használatos tudásutalvány-rendszer 
mentén történő finanszírozását; 

Or. nl

Módosítás 30
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. bár elismeri, hogy valamennyi 
együttműködés esetében egyéni 
megközelítésre van szükség és különböző 
együttműködési mechanizmusok léteznek, 
ugyanakkor úgy véli, hogy lehet tanulni a 
sikeres struktúrákból, példákból, esetekből 
és szerepmodellekből, és hogy a bevált 
gyakorlatok és sikertörténetek példáinak 
terjesztését és az azokhoz való hozzáférést 
segíteni kell.

12. bár elismeri, hogy valamennyi 
együttműködés esetében egyéni 
megközelítésre van szükség és különböző 
együttműködési mechanizmusok léteznek, 
ugyanakkor úgy véli, hogy lehet tanulni a 
sikeres struktúrákból, példákból, esetekből 
és szerepmodellekből, és hogy a bevált 
gyakorlatok és sikertörténetek példáinak 
terjesztését és az azokhoz való hozzáférést 
segíteni kell; különösen hangsúlyozza az 
innovatív vállalatok által alkalmazott 
helyes gyakorlatok és a hatodik 
keretprogramon belül a kollaborációs 
rendszerben végzett doktori képzéssel 
kapcsolatosan nyert ismeretek 
figyelembevételének szükségességét;

Or. en
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Módosítás 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. amennyiben a vállalkozások, a 
kutatói közösségek és az egyetemek közti 
szorosabb kapcsolatok kialakítása a cél, a 
tagállamoknak és Európának meg kell 
könnyítenie, hogy az alapítványok, 
kórházak, magán- és állami egyetemek 
közösen részt vállaljanak az oktatási 
folyamatban és a kutatás előmozdításban;

Or. es

Módosítás 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
12 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12b. A tagállamoknak és az EU-nak 
pénzügyi és adminisztratív ösztönzőkkel 
kell előmozdítania az egész életen át tartó 
tanulás keretében megtartandó 
tanfolyamok bevezetését az egyének és 
munkavállalók hasznosságának időbeli 
meghosszabbítása és az idősebbeknek a 
termelési ciklusba való bevonása 
érdekében.

Or. es


