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Pakeitimas 1
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą, 
kuriame įvertinami pirmieji treji ES 
forumo „Universitetų ir įmonių dialogas“ 
darbo metai ir nustatomi ateities 
uždaviniai, pvz., parama naujovėms, 
verslumo ugdymas ir žinių perdavimo 
plėtojimas;

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą, 
kuriame įvertinami pirmieji treji ES 
forumo „Universitetų ir įmonių dialogas“ 
darbo metai ir nustatomi ateities 
uždaviniai, pvz., parama naujovėms, 
mokslinių tyrimų skatinimas, verslumo 
ugdymas, žinių perdavimo plėtojimas ir 
jaunų mokslo darbuotojų pritraukimas į 
Europos darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 2
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad minėtame komunikate 
nustatyti uždaviniai nėra nauji; vis dėlto 
mano, kad nuolatinis dialogas ir 
bendradarbiavimas regionų, valstybių ir 
Europos lygmenimis, įskaitant keitimąsi 
pažangiąja programų ir priemonių 
įgyvendinimo patirtimi, yra reikalingi 
mezgant glaudesnius universitetų ir verslo 
bendruomenių ryšius ir tokiu būdu 
pašalinant galimas jas skiriančias 
kultūrines, institucines ir veiklos kliūtis;

2. pripažįsta, kad minėtame komunikate 
nustatyti uždaviniai nėra nauji; vis dėlto 
mano, kad nuolatinis dialogas ir 
bendradarbiavimas regionų, valstybių ir 
Europos lygmenimis, įskaitant keitimąsi 
pažangiąja programų ir priemonių 
įgyvendinimo patirtimi, yra reikalingi 
mezgant glaudesnius universitetų ir verslo 
bendruomenių ryšius ir partnerystes ir
tokiu būdu pašalinant galimas jas 
skiriančias kultūrines, institucines ir 
veiklos kliūtis, taip pat padedant sukurti 
žinių visuomenę, plėtoti taikomuosius 
mokslinius tyrimus ir užtikrinti geresnes 
darbo rinkos perspektyvas absolventams;  
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Or. ro

Pakeitimas 3
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad minėtame komunikate 
nustatyti uždaviniai nėra nauji; vis dėlto 
mano, kad nuolatinis dialogas ir 
bendradarbiavimas regionų, valstybių ir 
Europos lygmenimis, įskaitant keitimąsi 
pažangiąja programų ir priemonių 
įgyvendinimo patirtimi, yra reikalingi
mezgant glaudesnius universitetų ir verslo 
bendruomenių ryšius ir tokiu būdu
pašalinant galimas jas skiriančias 
kultūrines, institucines ir veiklos kliūtis;

2. pripažįsta, kad minėtame komunikate 
nustatyti uždaviniai nėra nauji ir kad iki 
šiol jie nebuvo sprendžiami sėkmingai; vis 
dėlto mano, kad nuolatinis dialogas ir 
bendradarbiavimas vietos, regionų, 
valstybių ir Europos lygmeniu, įskaitant 
keitimąsi pažangiąja programų ir 
priemonių įgyvendinimo patirtimi, yra
būtini mezgant glaudesnius universitetų ir 
verslo bendruomenių ryšius ir tokiu būdu
įveikiant galimas jas skiriančias kultūrines, 
institucines ir veiklos kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 4
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, jog Europos universitetai yra 
labai skirtingi turint mintyje jų dydį, 
studijų metodus, nacionalinį savitumą ir 
pobūdį; vis dėlto mano, kad kiekvienas iš 
jų savaip galėtų gauti naudos iš
bendradarbiavimo su verslo bendruomene, 
jei aiškiai suvokiamos tikrosios aplinkybės, 
kuriomis yra plėtojami jų mokslinių tyrimų 
ir švietimo pajėgumai;

3. pripažįsta, jog Europos universitetai yra 
labai skirtingi turint mintyje jų dydį, 
studijų metodus, nacionalinį savitumą ir 
pobūdį; vis dėlto mano, kad kiekvienas iš 
jų savaip galėtų gauti naudos iš
nacionalinio ir tarpvalstybinio
bendradarbiavimo su verslo bendruomene, 
jei aiškiai suvokiamos tikrosios aplinkybės, 
kuriomis yra plėtojami jų mokslinių tyrimų
ir švietimo pajėgumai; laikosi nuomonės, 
kad ir regionų lygmeniu daug 
prisidedama siekiant universiteto ir verslo 
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bendruomenės bendradarbiavimo;

Or. nl

Pakeitimas 5
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, jog Europos universitetai yra 
labai skirtingi turint mintyje jų dydį, 
studijų metodus, nacionalinį savitumą ir 
pobūdį; vis dėlto mano, kad kiekvienas iš 
jų savaip galėtų gauti naudos iš 
bendradarbiavimo su verslo bendruomene, 
jei aiškiai suvokiamos tikrosios aplinkybės, 
kuriomis yra plėtojami jų mokslinių tyrimų 
ir švietimo pajėgumai;

3. pripažįsta, jog Europos universitetai yra 
labai skirtingi turint mintyje jų dydį, 
išteklius, studijų metodus, organizaciją, 
nacionalinį savitumą ir pobūdį; vis dėlto 
mano, kad kiekvienas iš jų savaip galėtų 
gauti naudos iš bendradarbiavimo su verslo 
bendruomene, jei aiškiai suvokiamos 
tikrosios aplinkybės, kuriomis yra 
plėtojami jų mokslinių tyrimų ir švietimo 
pajėgumai;

Or. en

Pakeitimas 6
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia būtinybę įmonėms didinti savo 
įsisavinimo pajėgumus, kad jos,
plėtodamos vidinius tyrimus ir
įsitraukdamos į aktyvią daktaro laipsnį 
įgijusių asmenų ir mokslininkų įdarbinimo 
politiką, galėtų naudoti ir transformuoti 
universitetų kuriamas žinias;

4. pabrėžia būtinybę įmonėms didinti savo 
įsisavinimo pajėgumus, kad jos galėtų 
naudoti ir transformuoti universitetų 
kuriamas žinias, plėtotų vidinius tyrimus, 
mokymąsi visą gyvenimą ir tęstinį švietimą 
ir įsitrauktų į aktyvią akademinės 
bendruomenės informavimo apie savo 
poreikius ir daktaro ir podaktarinių 
studijų laipsnį įgijusių asmenų ir 
mokslininkų įdarbinimo politiką;
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Or. en

Pakeitimas 7
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad visais 
nacionalinių ir regionų švietimo sistemų 
lygmenimis reikia stiprinti švietimo 
įstaigų ir MVĮ ryšius ir skatinti verslumo 
kultūrą; ragina plėsti ir plėtoti tokias 
individualias judumo programas, kaip 
„Erasmus programa jauniesiems 
verslininkams“ ir „Erasmus programa 
amato besimokantiems asmenims“; mano, 
kad taikant tokias iniciatyvas galėtų būti 
prisidedama siekiant judumo, kalbų 
mokymosi ir daugiakultūrės bei verslumo 
patirties įgijimo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad darbo rinkoje pastebima 
vis daugiau absolventų ir darbo rinkoje 
ieškomų darbuotojų kvalifikacijos 
skirtumų, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares parengti vidutinės trukmės ir 
ilgalaikes prognozes dėl darbo rinkoje 
reikalaujamų įgūdžių siekiant, kad 
švietimo sistemos programos būtų 
suderintos su ekonomikos tendencijomis;
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Or. ro

Pakeitimas 9
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad mokslinių tyrimų 
įstaigose reikia darbuotojų specialistų, 
kurie galėtų nustatyti ir valdyti žinių 
išteklius bei verslo potencialą;

Or. en

Pakeitimas 10
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad universitetų ir įmonių 
dialogas ir bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiami tarpusavio sąveika skatinant 
universitetus būti labiau verslius, o įmones 
labiau remtis žiniomis; pakartoja, kad šį 
tikslą galima pasiekti nepakenkiant 
universitetų nepriklausomumui, 
autonomiškumui ir visuomeniškumui;

5. pabrėžia, kad universitetų ir įmonių 
dialogas ir bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiami tarpusavio sąveika skatinant 
universitetus būti labiau verslius, o įmones 
labiau remtis žiniomis; pakartoja, kad šį 
tikslą galima pasiekti, pavyzdžiui, pradėjus 
taikyti vadinamąją žinių talonų sistemą, 
kuri šiuo metu taikoma keliose valstybėse 
narėse ir kuri suteikia galimybių būtent 
MVĮ didinti savo mokslinių tyrimų 
pajėgumus, nepakenkiant universitetų 
nepriklausomumui, autonomiškumui ir 
visuomeniškumui;

Or. nl
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Pakeitimas 11
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad universitetų ir įmonių 
dialogas ir bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiami tarpusavio sąveika skatinant 
universitetus būti labiau verslius, o įmones 
labiau remtis žiniomis; pakartoja, kad šį 
tikslą galima pasiekti nepakenkiant 
universitetų nepriklausomumui, 
autonomiškumui ir visuomeniškumui;

5. pabrėžia, kad universitetų ir įmonių 
dialogas ir bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiami tarpusavio sąveika, 
pasitikėjimu, abipuse pagarba ir 
skaidrumu skatinant universitetus būti 
labiau verslius, o įmones labiau remtis 
žiniomis; pakartoja, kad šį tikslą galima 
pasiekti nepakenkiant universitetų 
nepriklausomumui, autonomiškumui ir 
visuomeniškumui;

Or. en

Pakeitimas 12
Anni Podimata

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad siekiant puoselėti 
studentų verslumo dvasią būtina, viena 
vertus, intensyvinti šio sektoriaus 
universitetų akademinių darbuotojų 
mokymus vykdant tokias iniciatyvas, kaip 
mokymasis visą gyvenimą, kita vertus, į 
mokymo programas įtraukti 
vadinamuosius seminarus-simpoziumus, 
kuriuose dalyvautų verslo bendruomenės 
atstovai ir studentams būtų sudaromos 
sąlygos suprasti, kas iš tiesų vyksta 
ekonomikos pasaulyje;

Or. fr
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Pakeitimas 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. būtina, kad universitetai atvertų savo 
duris verslo įmonėms ir darbdaviams, kad 
jie galėtų patarti mokymo ir ugdymo 
turinio, žinių bei įgūdžių, kuriuos 
studentai turėtų įgyti, kad būtų iš tikrųjų 
pasirengę atlikti savo darbą, klausimais. 
Kai ši praktika buvo taikoma, buvo 
pasiekta gerų rezultatų;

Or. es

Pakeitimas 14
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia numatyti daugiau 
galimybių siekiant skatinti ir plėtoti darbo 
vietų kūrimą – tai Europos Sąjungos 
prioritetinis klausimas, ypač šiuo recesijos 
laikotarpiu, ir ragina Komisiją 
pasinaudoti savo ištekliais ir priemonėmis 
siekiant skatinti verslumo kultūros 
vystymą ir supaprastinti procedūras bei 
sumažinti biurokratiją norint intensyvinti 
universitetų ir įmonių mainus;

Or. ro
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Pakeitimas 15
Anni Podimata

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, jog itin svarbu perdavinėti žinias 
atviroje aplinkoje; pripažįsta, kad šiam 
tikslui siekti esama įvairių priemonių, pvz., 
leidinių ir seminarų, technologijų 
perdavimo biurų, regioninio 
bendradarbiavimo, pradedančių verslą 
įmonių ir mokslo įstaigų įsteigtų įmonių
(angl. start-ups ir spin-offs); vis dėlto 
mano, kad itin svarbūs yra socialinis ir 
žmogiškasis sąveikos aspektai; taigi labai 
pritaria iniciatyvoms stiprinti tiesioginę 
universitetų ir įmonių sąveiką;

6. mano, jog itin svarbu perdavinėti žinias 
atviroje aplinkoje; pripažįsta, kad šiam 
tikslui siekti esama įvairių priemonių, pvz., 
leidinių ir seminarų, technologijų 
perdavimo biurų, regioninio 
bendradarbiavimo, pradedančių verslą 
įmonių ir mokslo įstaigų įsteigtų įmonių
(angl. start-ups ir spin-offs); vis dėlto 
mano, kad itin svarbūs yra socialinis ir 
žmogiškasis sąveikos aspektai; taigi labai 
pritaria iniciatyvoms stiprinti tiesioginę 
universitetų ir įmonių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių sąveiką;

Or. fr

Pakeitimas 16
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, jog itin svarbu perdavinėti žinias 
atviroje aplinkoje; pripažįsta, kad šiam 
tikslui siekti esama įvairių priemonių, pvz., 
leidinių ir seminarų, technologijų 
perdavimo biurų, regioninio 
bendradarbiavimo, pradedančių verslą
įmonių ir mokslo įstaigų įsteigtų įmonių 
(angl. start-ups ir spin-offs); vis dėlto 
mano, kad itin svarbūs yra socialinis ir 
žmogiškasis sąveikos aspektai; taigi labai 
pritaria iniciatyvoms stiprinti tiesioginę 
universitetų ir įmonių sąveiką;

6. mano, jog itin svarbu perdavinėti žinias 
atviroje aplinkoje; pripažįsta, kad šiam 
tikslui siekti esama įvairių priemonių, pvz., 
leidinių ir seminarų, technologijų 
perdavimo biurų, regioninio 
bendradarbiavimo, paramos 
pradedančioms verslą įmonėms ir mokslo 
įstaigų įsteigtoms įmonėms (angl. start-ups
ir spin-offs); vis dėlto mano, kad itin 
svarbūs yra socialinis ir žmogiškasis 
sąveikos aspektai; taigi labai pritaria 
iniciatyvoms stiprinti tiesioginę 
universitetų ir įmonių sąveiką;
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Or. en

Pakeitimas 17
Hannu Takkula

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad užtikrinus glaudesnį 
universitetų ir įmonių dialogą bei 
bendradarbiavimą būtų sudaryta daugiau 
galimybių gauti abipusės naudos, kai ne 
tik skatinamas ekonomikos augimas, bet 
ir gaunama nauda platesniu socialiniu 
požiūriu, nes prisidedama prie žinių 
visuomenės nuolatinio tobulinimo;

Or. en

Pakeitimas 18
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia 
išsamesnės informacijos apie veiksmingo 
universitetų ir įmonių dialogo skatinimo 
mastą; mano, kad akademiniai 
darbuotojai, studentai ir verslo atstovai 
turėtų būti tinkamai informuojami apie 
priemones ir mechanizmus, kuriais jie 
gali pasinaudoti siekiant produktyvesnio, 
veiksmingesnio ir abipusiai naudingesnio 
bendradarbiavimo ir sąveikos;

Or. en
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Pakeitimas 19
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad svarbu dalyvauti 
mokymosi visą gyvenimą programose, 
ypač rengiant nuotolinio mokymosi 
kursus, kurie būtų specialiai pritaikyti 
prie naujų technologijų, ir kursus, skirtus 
vyresniems negu 45 metų amžiaus 
žmonėms, kurie yra labiau pažeidžiami ir 
kuriems kyla didesnis socialinės atskirties 
pavojus;

Or. ro

Pakeitimas 20
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pritaria Komisijos pasirengimui 
sukurti tinklalapį, kuriame būtų 
dalijamasi geriausios praktikos 
pavyzdžiais ir jie būtų platinami, ir 
atkreipia dėmesį į naujų technologijų 
panaudojimo svarbą siekiant puoselėti 
glaudesnį universitetų ir verslo 
bendruomenių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 21
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)



AM\803214LT.doc 13/19 PE438.395v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pritaria tam, kad sukurtas bendras 
Europos verslo ir naujovių centrų tinklas, 
į kurio veiklą įeina paslaugos, kurias šiuo 
metu teikia Europos informacijos centrai 
ir naujovių perdavimo centrai;

Or. en

Pakeitimas 22
Adam Gierek

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad plėtojant žinių perdavimą 
būtina ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu 
didinti mokslo darbuotojų judumą tarp 
valstybių ir tarp universitetų ir įmonių 
tinkamai užtikrinant lyčių pusiausvyrą;
šiuo atžvilgiu ragina valstybes nares ir 
Komisiją nuodugniai peržiūrėti esamą 
teisinę ir finansinę sistemą ir pašalinti 
bereikalingas judumo kliūtis ypatingą 
dėmesį skiriant akademinės kvalifikacijos 
pripažinimui; ragina universitetus užtikrinti 
darbuotojams lankstesnes dviejų krypčių 
karjeros galimybes;

7. mano, kad plėtojant žinių perdavimą 
būtina ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu 
didinti mokslo darbuotojų judumą tarp 
valstybių ir tarp universitetų ir įmonių 
tinkamai užtikrinant lyčių pusiausvyrą;
šiuo atžvilgiu ragina valstybes nares ir 
Komisiją nuodugniai peržiūrėti esamą 
teisinę ir finansinę sistemą ir pašalinti 
bereikalingas judumo kliūtis ypatingą 
dėmesį skiriant akademinės kvalifikacijos 
pripažinimui; ragina universitetus užtikrinti 
darbuotojams lankstesnes dviejų krypčių 
karjeros galimybes ir susieti jų akademinę 
pažangą su jų pasiekimais naujovių ir 
išradimų srityje;

Or. pl

Pakeitimas 23
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad plėtojant žinių perdavimą 
būtina ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu 
didinti mokslo darbuotojų judumą tarp 
valstybių ir tarp universitetų ir įmonių 
tinkamai užtikrinant lyčių pusiausvyrą;
šiuo atžvilgiu ragina valstybes nares ir 
Komisiją nuodugniai peržiūrėti esamą 
teisinę ir finansinę sistemą ir pašalinti 
bereikalingas judumo kliūtis ypatingą 
dėmesį skiriant akademinės kvalifikacijos 
pripažinimui; ragina universitetus užtikrinti 
darbuotojams lankstesnes dviejų krypčių 
karjeros galimybes;

7. mano, kad plėtojant žinių perdavimą 
būtina ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu 
didinti mokslo darbuotojų judumą tarp 
valstybių ir tarp universitetų ir įmonių 
tinkamai užtikrinant nediskriminavimo 
principą; šiuo atžvilgiu ragina valstybes 
nares ir Komisiją nuodugniai peržiūrėti 
esamą teisinę ir finansinę sistemą ir 
pašalinti bereikalingas judumo kliūtis 
ypatingą dėmesį skiriant akademinės 
kvalifikacijos pripažinimui ir biurokratijos 
mažinimui; ragina universitetus užtikrinti 
darbuotojams lankstesnes dviejų krypčių 
karjeros galimybes;

Or. en

Pakeitimas 24
Hannu Takkula

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad šiuo požiūriu glaudesnio 
universitetų ir įmonių dialogo ir 
bendradarbiavimo nauda būtų taip pat 
reikšminga siekiant glaudesnio 
universitetų ir nacionalinių, Europos ir 
tarptautinių institucijų bei pilietinės 
visuomenės organizacijų dialogo ir 
bendradarbiavimo, taip pat apskritai 
siekiant geresnės universitetų ir 
visuomenės sąveikos;

Or. en
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Pakeitimas 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. laikosi nuomonės, kad podiplominių 
studijų aukštos kompetencijos magistro
programos, organizuojamos 
bendradarbiaujant su įvairiais 
universitetais ir aktyviai dalyvaujant 
verslo įmonėms, taip pat skiriant 
stipendijas studentams ir numatant 
iniciatyvas mokslininkams, būtų 
pagrindinė iniciatyva, kurią taikant būtų 
skatinamas judumas, padedama jauniems 
mokslininkams siekti karjeros ir 
užtikrinamas didesnis verslo įmonių 
dalyvavimas;

Or. en

Pakeitimas 26
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją skatinti ES intelektinės 
nuosavybės rinkos plėtojimą tokiu būdu 
universitetams, viešosioms mokslinių 
tyrimų organizacijoms ir įmonėms atsirastų 
galimybės rasti partnerių, investuotojų ir 
užsitikrinti teisingesnes kainas už savo 
intelektinės nuosavybės teises, gebėjimus ir 
žinias; pažymi, kad profesionalus 
intelektinės nuosavybės teisių valdymas 
galėtų būti stiprinamas daugelyje 
universitetų;

8. ragina Komisiją skatinti
konkurencingos ES intelektinės 
nuosavybės rinkos plėtojimą, tokiu būdu 
universitetams, viešosioms mokslinių 
tyrimų organizacijoms ir MVĮ atsirastų 
galimybės rasti partnerių ir investuotojų į
savo intelektinės nuosavybės teises, 
gebėjimus ir žinias; pažymi, kad 
profesionalus intelektinės nuosavybės 
teisių valdymas galėtų būti stiprinamas 
daugelyje universitetų;

Or. en
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Pakeitimas 27
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad reikia nedelsiant dėti 
pastangų ir skatinti, kad būtų taikomas 
bendras Europos patentas, kuris ypač 
MVĮ užtikrintų nebrangią, našią, 
veiksmingą ir aukštos kokybės naujoviškų 
produktų ir paslaugų apsaugą bei 
suderintą Europos patento ginčų 
nagrinėjimo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 28
Adam Gierek

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pripažįsta, kad teikiant švietimą ir 
atliekant mokslinius tyrimus reikia stiprinti 
daugiadisciplininį požiūrį į žinias, ir todėl 
mano, kad ir universitetams, ir įmonėms 
galėtų būti naudingas tarpdalykinių ir 
verslumo įgūdžių plėtojimas bendromis 
jėgomis; atkreipia dėmesį į sėkmingas 
iniciatyvas, pvz., studentų ir darbuotojų 
stažuotes, verslininkų kaip kviestinių 
dėstytojų veiklą, studijas, kai derinamas 
praktinis darbas įmonėje ir teorinis 
mokymasis universitete, ir bendro 
personalo panaudojimą;

9. pripažįsta, kad teikiant švietimą ir 
atliekant mokslinius tyrimus reikia stiprinti 
daugiadisciplininį požiūrį į žinias, ir todėl 
mano, kad ir universitetams, ir įmonėms 
galėtų būti naudingas daugiadalykinių ir
tarpdalykinių bei verslumo įgūdžių 
plėtojimas bendromis jėgomis, taip pat 
lankstumas siekiant pritaikyti mokslo 
sritis, specialybės ir specializacijos 
dalykus prie ekonomikos, įskaitant 
mažųjų ir vidutinių įmonių reikmių;
atkreipia dėmesį į sėkmingas iniciatyvas, 
pvz., studentų ir darbuotojų stažuotes, 
verslininkų kaip kviestinių dėstytojų 
veiklą, studijas, kai derinamas praktinis 
darbas įmonėje ir teorinis mokymasis 
universitete, ir bendro personalo 
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panaudojimą;

Or. pl

Pakeitimas 29
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina nacionalines, regionų ir vietos 
valdžios institucijas ir toliau kartu su 
privataus sektoriaus subjektais plėtoti ir 
finansuoti veiksmus, kuriuos vykdant 
stiprinama universitetų ir įmonių sąveika ir 
šalinamos jiems trukdančios 
administracinės kliūtys; 

11. ragina nacionalines, regionų ir vietos 
valdžios institucijas ir toliau kartu su 
privataus sektoriaus subjektais plėtoti ir 
finansuoti veiksmus, kuriuos vykdant 
stiprinama universitetų ir įmonių sąveika ir 
šalinamos jiems trukdančios 
administracinės kliūtys; pagal struktūrinių 
fondų reglamentą sudaroma galimybė 
finansuoti MVĮ paramos priemones 
taikant vadinamąją žinių talonų sistemą, 
kuri šiuo metu galioja keliose valstybėse 
narėse; 

Or. nl

Pakeitimas 30
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pripažindamas, kad kiekvienas 
bendradarbiavimas vyksta jam taikant 
konkretų požiūrį ir kad esama skirtingo 
pobūdžio bendradarbiavimo priemonių, 
mano, jog daug ko pasimokyti galima iš 
sėkmingų organizacijų, pavyzdžių ir 

12. pripažindamas, kad kiekvienas 
bendradarbiavimas vyksta jam taikant 
konkretų požiūrį ir kad esama skirtingo 
pobūdžio bendradarbiavimo priemonių, 
mano, jog daug ko pasimokyti galima iš 
sėkmingų organizacijų, pavyzdžių ir 
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vaidmenų modelių ir kad reikėtų užtikrinti 
platesnį pažangiosios patirties pavyzdžių 
skleidimą ir didesnes galimybes su jais 
susipažinti.

vaidmenų modelių ir kad reikėtų užtikrinti 
platesnį pažangiosios patirties pavyzdžių 
skleidimą ir didesnes galimybes su jais 
susipažinti; ypač pabrėžia tai, kad reikia 
atsižvelgti į geros praktikos, kuri taikoma 
naujoviškose įmonėse, pavyzdžius, taip pat 
į įgyvendinant šeštąją bendrąją programą 
sukauptas žinias, susijusias su 
bendradarbiavimu doktorantūros studijų 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. siekiant glaudesnių verslo ir 
mokslinių tyrimų bendruomenių bei 
universitetų ryšių būtina, kad valstybės 
narės ir Europa sudarytų palankesnes 
sąlygas fondams, ligoninėms, 
valstybiniams ir privatiems universitetams 
bendrai dalyvauti švietimo ir mokslinių 
tyrimų skatinimo procese;

Or. es

Pakeitimas 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nuomonės projektas
12 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12b. valstybės narės ir ES privalo 
numatyti finansines iniciatyvas ir 
administracines priemones siekiant 
skatinti mokymosi visą gyvenimą kursų 
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organizavimą ir taip užtikrinti, kad 
asmenys ir darbuotojai būtų ilgiau 
naudingi, taip pat skatinti vyresnio 
amžiaus žmonių integraciją į gamybos 
ciklą. 

Or. es


