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Grozījums Nr. 1
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, 
kurā novērtēti pirmie trīs ES universitāšu 
un uzņēmējdarbības foruma darbības gadi 
un nosprausti uzdevumi nākotnei, 
piemēram, atbalsts jaunradei, 
uzņēmējdarbības jomu radīšana un
zināšanu nodošanas veicināšana;

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, 
kurā novērtēti pirmie trīs ES universitāšu 
un uzņēmējdarbības foruma darbības gadi 
un nosprausti uzdevumi nākotnei, 
piemēram, atbalsts jaunradei, pētniecības 
veicināšana, uzņēmējdarbības jomu 
radīšana, zināšanu nodošanas veicināšana 
un jauno zinātnieku piesaistīšana Eiropas 
darba tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka šie Komisijas nospraustie 
uzdevumi nav jauni; tomēr uzskata, ka 
pastāvīgs dialogs un sadarbība reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī, tostarp apmaiņa 
ar labu praksi programmu un instrumentu 
jomā, ir būtiski svarīgi ciešāku saikņu 
izveidei starp universitātēm un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, 
pārvarot to starpā esošās plaisas kultūras, 
institucionālajā un darbības līmenī;

2. atzīst, ka šie Komisijas nospraustie 
uzdevumi nav jauni; tomēr uzskata, ka 
pastāvīgs dialogs un sadarbība reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī, tostarp apmaiņa 
ar labu praksi programmu un instrumentu 
jomā, ir būtiski svarīgi ciešāku saikņu un 
partnerību izveidei starp universitātēm un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, 
pārvarot to starpā esošās plaisas kultūras, 
institucionālajā un darbības līmenī, kā arī 
palīdzot izveidot uz zināšanām balstītu 
sabiedrību, attīstīt lietišķo pētniecību un 
uzlabot nodarbinātības iespējas 
augstskolu beidzējiem;

Or. ro
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Grozījums Nr. 3
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka šie Komisijas nospraustie 
uzdevumi nav jauni; tomēr uzskata, ka 
pastāvīgs dialogs un sadarbība reģionālā, 
valsts un Eiropas līmenī, tostarp apmaiņa 
ar labu praksi programmu un instrumentu 
jomā, ir būtiski svarīgi ciešāku saikņu 
izveidei starp universitātēm un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, 
pārvarot to starpā esošās plaisas kultūras, 
institucionālajā un darbības līmenī;

2. atzīst, ka šie Komisijas nospraustie 
uzdevumi nav jauni un līdz šim nav 
sekmīgi īstenoti; tomēr uzskata, ka 
pastāvīgs dialogs un sadarbība vietējā,
reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, tostarp 
apmaiņa ar labu praksi programmu un 
instrumentu jomā, ir būtiski svarīgi ciešāku 
saikņu izveidei starp universitātēm un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, 
pārvarot to starpā esošās plaisas kultūras, 
institucionālajā un darbības līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka pēc lieluma, disciplīnām, 
nacionālā sastāva un veida Eiropas 
universitātes ir ārkārtīgi dažādas; taču 
uzskata, ka ikviena no tām katra savā veidā 
varētu gūt labumu no sadarbības ar 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, ja 
būtu skaidra izpratne par faktisko situāciju, 
kurā tiek veidotas universitāšu pētniecības 
un izglītības iespējas;

3. atzīst, ka pēc lieluma, disciplīnām, 
nacionālā sastāva un veida Eiropas 
universitātes ir ārkārtīgi dažādas; taču 
uzskata, ka ikviena no tām katra savā veidā 
varētu gūt labumu no valsts un pārrobežu 
līmeņa sadarbības ar uzņēmējdarbības 
jomas pārstāvjiem, ja būtu skaidra izpratne 
par faktisko situāciju, kurā tiek veidotas 
universitāšu pētniecības un izglītības 
iespējas; uzskata, ka arī reģionālajā 
līmenī tiek sniegts liels ieguldījums, lai 
nodrošinātu sadarbību starp 
universitātēm un uzņēmējdarbības jomas 
pārstāvjiem;
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Or. nl

Grozījums Nr. 5
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka pēc lieluma, disciplīnām, 
nacionālā sastāva un veida Eiropas 
universitātes ir ārkārtīgi dažādas; taču 
uzskata, ka ikviena no tām katra savā veidā 
varētu gūt labumu no sadarbības ar 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, ja 
būtu skaidra izpratne par faktisko situāciju, 
kurā tiek veidotas universitāšu pētniecības 
un izglītības iespējas;

3. atzīst, ka pēc lieluma, resursiem, 
disciplīnām, uzbūves, nacionālā sastāva un 
veida Eiropas universitātes ir ārkārtīgi 
dažādas; taču uzskata, ka ikviena no tām 
katra savā veidā varētu gūt labumu no 
sadarbības ar uzņēmējdarbības jomas 
pārstāvjiem, ja būtu skaidra izpratne par 
faktisko situāciju, kurā tiek veidotas 
universitāšu pētniecības un izglītības 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka uzņēmumiem ir jāpalielina 
absorbcijas spēja, lai izmantotu un 
iedzīvinātu universitāšu radītās zinātnes 
atziņas, sekmējot iekšējo pētniecību un
aktīvi pieņemot darbā zinātņu doktorus un 
pētniekus;

4. uzsver, ka uzņēmumiem ir jāpalielina 
absorbcijas spēja, lai izmantotu un 
iedzīvinātu universitāšu radītās zinātnes 
atziņas, sekmētu iekšējo pētniecību,
mūžizglītību un tālākizglītību un 
iesaistītos aktīvā politikā, kuras mērķis ir 
darīt zināmas savas vajadzības 
akadēmiskajām aprindām un aktīvi 
pieņemt darbā doktorantus un zinātņu 
doktorus un pētniekus;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a vērš uzmanību uz nepieciešamību 
nostiprināt izglītības iestāžu un MVU 
saiknes un veicināt uzņēmējdarbības 
kultūru visos valstu un reģionālo 
izglītības sistēmu līmeņos; mudina 
paplašināt un papildināt atsevišķas 
mobilitātes sistēmas, piemēram, tādas 
programmas kā „Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem” un „Erasmus mācekļiem”; 
uzskata, ka šādas iniciatīvas varētu 
palīdzēt sasniegt tādu mērķus kā 
mobilitāte, valodu apguve un 
multikulturālas un uzņēmējdarbības 
pieredzes ieguve;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka aizvien biežāk darba tirgū 
novērojama studentu iegūtās 
kvalifikācijas neatbilstība darba tirgū 
vajadzīgajām, un mudina Komisiju un 
dalībvalstis izveidot vidēja termiņa un 
ilgtermiņa darba tirgū nepieciešamo 
prasmju prognozes, lai pieskaņotu mācību 
programmas tautsaimniecības attīstības 
tendencēm;

Or. ro
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Grozījums Nr. 9
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka pētniecības iestādēs ir 
vajadzīgi specializēti darbinieki, kas spēj 
identificēt un pārvaldīt zināšanu resursus 
un uzņēmējdarbības potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5.uzsver, ka universitāšu un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogam 
un sadarbībai ir jābalstās uz savstarpīguma 
principu, proti, jāsekmē uzņēmējdarbības 
principu ievērošana universitātēs un 
zināšanu izmantošana uzņēmumos; 
atkārtoti pauž viedokli, ka to iespējams 
panākt, nekompromitējot universitāšu 
neatkarīgumu, autonomiju un publisko 
raksturu; 

5. uzsver, ka universitāšu un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogam 
un sadarbībai ir jābalstās uz savstarpīguma 
principu, proti, jāsekmē uzņēmējdarbības 
principu ievērošana universitātēs un 
zināšanu izmantošana uzņēmumos; 
atkārtoti pauž viedokli, ka to iespējams 
panākt, piemēram, tādu zināšanu kuponu 
sistēmu, kāda pašlaik jau darbojas dažās 
dalībvalstīs, lai ļautu jo īpaši MVU 
palielināt savu pētniecības kapacitāti, 
nekompromitējot universitāšu 
neatkarīgumu, autonomiju un publisko 
raksturu; 

Or. nl
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Grozījums Nr. 11
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka universitāšu un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogam 
un sadarbībai ir jābalstās uz savstarpīguma 
principu, proti, jāsekmē uzņēmējdarbības 
principu ievērošana universitātēs un 
zināšanu izmantošana uzņēmumos; 
atkārtoti pauž viedokli, ka to iespējams 
panākt, nekompromitējot universitāšu 
neatkarīgumu, autonomiju un publisko 
raksturu;

5. uzsver, ka universitāšu un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogam 
un sadarbībai ir jābalstās uz savstarpīguma, 
uzticēšanās, savstarpēja respekta un 
pārredzamības principiem, proti, jāsekmē 
uzņēmējdarbības principu ievērošana 
universitātēs un zināšanu izmantošana 
uzņēmumos; atkārtoti pauž viedokli, ka to 
iespējams panākt, nekompromitējot 
universitāšu neatkarīgumu, autonomiju un 
publisko raksturu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Anni Podimata

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver — lai veicinātu 
uzņēmējdarbības garu studentu vidū, ir 
būtiski svarīgi, no vienas puses, sekmēt 
universitāšu akadēmisko darbinieku 
apmācību šajā jomā, izmantojot tādas 
iniciatīvas kā mūžizglītība, un, no otras 
puses, ietvert mācību programmās 
seminārus un simpozijus ar 
uzņēmējdarbības vides pārstāvju 
piedalīšanos, tā ļaujot studentiem gūt 
reālu ieskatu tautsaimniecības pasaulē;

Or. fr
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Grozījums Nr. 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a universitātēm ir „jāatver savas durvis” 
uzņēmējiem un darba devējiem, lai tie 
varētu sniegt ieteikumus attiecībā uz 
mācību vielu un apmācību un zināšanām 
un prasmēm, kuras studentiem vajadzētu 
apgūt, lai viņi būtu sagatavoti darba 
tirgum. Tur, kur šī prakse tiek izmantota, 
tai ir bijuši labi rezultāti;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību paplašināt 
iespējas stimulēt un sekmēt darbavietu 
radīšanu, kas jo īpaši šajos ekonomikas 
lejupslīdes apstākļos ir Eiropas 
Savienības prioritāte, un mudina 
Komisiju izmantot pieejamos resursus un 
instrumentus, lai veicinātu 
uzņēmējdarbības kultūru, vienkāršojot 
procedūras un samazinot birokrātiju, tā 
sekmējot apmaiņas programmas starp 
universitātēm un uzņēmējdarbības vidi;

Or. ro
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Grozījums Nr. 15
Anni Podimata

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6.uzskata, ka zināšanu nodošana brīvā vidē 
ir ārkārtīgi svarīga; atzīst, ka to iespējams 
panākt ar dažādiem pasākumiem, 
piemēram, publikācijām un semināriem, 
tehnoloģiju pārneses aprīkojumiem, 
reģionālo sadarbību, jaunu uzņēmumu 
veidošanu un uzņēmumiem, kas 
atdalījušies no pētniecības iestādēm, 
sadarbību pētniecības jomā un pētnieku 
mobilitāti; tomēr uzskata, ka sadarbības 
sociālais un cilvēciskais aspekts ir ārkārtīgi 
svarīgs, tādēļ pilnībā atbalsta iniciatīvas, 
kuru mērķis ir sekmēt konkrētu 
universitāšu sadarbību ar konkrētiem 
uzņēmumiem;

6. uzskata, ka zināšanu nodošana brīvā 
vidē ir ārkārtīgi svarīga; atzīst, ka to 
iespējams panākt ar dažādiem 
pasākumiem, piemēram, publikācijām un 
semināriem, tehnoloģiju pārneses 
aprīkojumiem, reģionālo sadarbību, jaunu 
uzņēmumu veidošanu un uzņēmumiem, 
kas atdalījušies no pētniecības iestādēm, 
sadarbību pētniecības jomā un pētnieku 
mobilitāti; tomēr uzskata, ka sadarbības 
sociālais un cilvēciskais aspekts ir ārkārtīgi 
svarīgs, tādēļ pilnībā atbalsta iniciatīvas, 
kuru mērķis ir sekmēt konkrētu 
universitāšu sadarbību ar konkrētiem 
uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka zināšanu nodošana brīvā 
vidē ir ārkārtīgi svarīga; atzīst, ka to 
iespējams panākt ar dažādiem 
pasākumiem, piemēram, publikācijām un 
semināriem, tehnoloģiju pārneses 
aprīkojumiem, reģionālo sadarbību, jaunu 
uzņēmumu veidošanu un uzņēmumiem, 
kas atdalījušies no pētniecības iestādēm, 
sadarbību pētniecības jomā un pētnieku 
mobilitāti; tomēr uzskata, ka sadarbības 
sociālais un cilvēciskais aspekts ir ārkārtīgi 

6. uzskata, ka zināšanu nodošana brīvā 
vidē ir ārkārtīgi svarīga; atzīst, ka to 
iespējams panākt ar dažādiem 
pasākumiem, piemēram, publikācijām un 
semināriem, tehnoloģiju pārneses 
aprīkojumiem, reģionālo sadarbību, 
atbalstu jaunu uzņēmumu veidošanai un 
uzņēmumiem, kas atdalījušies no 
pētniecības iestādēm, sadarbību pētniecības 
jomā un pētnieku mobilitāti; tomēr uzskata, 
ka sadarbības sociālais un cilvēciskais 
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svarīgs, tādēļ pilnībā atbalsta iniciatīvas, 
kuru mērķis ir sekmēt konkrētu 
universitāšu sadarbību ar konkrētiem 
uzņēmumiem;

aspekts ir ārkārtīgi svarīgs, tādēļ pilnībā 
atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir sekmēt 
konkrētu universitāšu sadarbību ar 
konkrētiem uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Hannu Takkula

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka uzlabots dialogs un 
sadarbība starp universitātēm un 
uzņēmumiem palielinās iespējas gūt tādu 
abpusēju labumu, kas ne tikai sekmē 
ekonomikas izaugsmi, bet arī ir noderīgs 
cilvēkiem plašākā izpratnē, jo viņi veido 
pastāvīgā izaugsmē esošo uz zināšanām 
balstīto sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda uz to, ka nepieciešama 
detalizētāka informācija par iespējām 
veicināt dialogu starp universitātēm un 
uzņēmumiem; uzskata, ka akadēmiskajam 
personālam, studentiem un uzņēmējiem ir 
jābūt pienācīgi informētiem par tiem 
līdzekļiem un mehānismiem, kurus viņi 
var izmantot, lai izveidotu efektīvu un 
abpusēji izdevīgu sadarbību un saziņu;
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Or. en

Grozījums Nr. 19
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver to, ka ir svarīgi iesaistīties 
mūžizglītības procesā, īpaši veidojot 
speciāli jaunajām tehnoloģijām 
piemērotus tālmācības kursus un kursus 
cilvēkiem, kas vecāki par 45 gadiem un ir 
mazāk aizsargāti un vairāk pakļauti 
sociālās izolācijas riskam;

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi izveidot 
vietni internetā, kurā būtu iespējams 
apmainīties ar labas prakses piemēriem 
un izplatīt tos, un norāda, ka ir svarīgi 
izmantot jaunās tehnoloģijas ciešākas 
universitāšu un uzņēmējdarbības vides 
sadarbības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.c atzinīgi vērtē to, ka darbību sācis 
vienotais Eiropas uzņēmumu un 
inovācijas centru tīkls, kurā apvienoti 
pakalpojumi, ko pašlaik sniedz Eiropas 
Informācijas centri un Jauninājumu 
starpniecības centri;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Adam Gierek

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka īstermiņa un ilgtermiņa 
pētnieku mobilitāte starp valstīm un starp 
akadēmisko vidi un uzņēmējdarbības vidi, 
pienācīgi ievērojot dzimumu līdzsvaru, ir 
neatņemams zināšanu nodošanas 
priekšnoteikums; šā iemesla dēļ aicina 
dalībvalstis un Komisiju rūpīgi pārskatīt 
pastāvošo juridisko un finansiālo sistēmu 
un samazināt nevajadzīgos šķēršļus 
mobilitātei, īpašu uzmanību pievēršot 
akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanai; aicina 
universitātes palielināt darbinieku iespējas 
veidot elastīgāku karjeru, ko iespējams 
attīstīt divos virzienos;

7. uzskata, ka īstermiņa un ilgtermiņa 
pētnieku mobilitāte starp valstīm un starp 
akadēmisko vidi un uzņēmējdarbības vidi, 
pienācīgi ievērojot dzimumu līdzsvaru, ir 
neatņemams zināšanu nodošanas 
priekšnoteikums; šā iemesla dēļ aicina 
dalībvalstis un Komisiju rūpīgi pārskatīt 
pastāvošo juridisko un finansiālo sistēmu 
un samazināt nevajadzīgos šķēršļus 
mobilitātei, īpašu uzmanību pievēršot 
akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanai; aicina 
universitātes palielināt darbinieku iespējas 
veidot elastīgāku karjeru, ko iespējams 
attīstīt divos virzienos, un sasaistīt 
akadēmiskās karjeras izaugsmi ar 
sasniegto inovāciju un izgudrojumu jomā;

Or. pl

Grozījums Nr. 23
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka īstermiņa un ilgtermiņa 
pētnieku mobilitāte starp valstīm un starp 
akadēmisko vidi un uzņēmējdarbības vidi, 
pienācīgi ievērojot dzimumu līdzsvaru, ir 
neatņemams zināšanu nodošanas 
priekšnoteikums; šā iemesla dēļ aicina 
dalībvalstis un Komisiju rūpīgi pārskatīt 
pastāvošo juridisko un finansiālo sistēmu 
un samazināt nevajadzīgos šķēršļus 
mobilitātei, īpašu uzmanību pievēršot 
akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanai; aicina 
universitātes palielināt darbinieku iespējas 
veidot elastīgāku karjeru, ko iespējams 
attīstīt divos virzienos;

7. uzskata, ka īstermiņa un ilgtermiņa 
pētnieku mobilitāte starp valstīm un starp 
akadēmisko vidi un uzņēmējdarbības vidi, 
pienācīgi ievērojot nediskriminācijas 
principu, ir neatņemams zināšanu 
nodošanas priekšnoteikums; šā iemesla dēļ 
aicina dalībvalstis un Komisiju rūpīgi 
pārskatīt pastāvošo juridisko un finansiālo 
sistēmu un novērst nevajadzīgos šķēršļus 
mobilitātei, īpašu uzmanību pievēršot 
akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanai un 
birokrātijas samazināšanai; aicina 
universitātes palielināt darbinieku iespējas 
veidot elastīgāku karjeru, ko iespējams 
attīstīt divos virzienos;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Hannu Takkula

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ieguvumi no uzlabota 
universitāšu un uzņēmējdarbības jomas 
pārstāvju dialoga šajā ziņā būs tikpat 
svarīgi arī dialogam un sadarbībai starp 
universitātēm un dalībvalstu, Eiropas un 
starptautiskām iestādēm un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kā arī palīdzēs 
uzlabot attiecības starp universitātēm un 
sabiedrību kopumā;

Or. en



AM\803214LV.doc 15/18 PE438.395v01-00

LV

Grozījums Nr. 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka viena no iniciatīvām, kas 
veicinātu mobilitāti, palīdzētu jaunajiem 
pētniekiem veidot karjeru un palielinātu 
uzņēmumu līdzdalību, ir Izcilo Eiropas 
maģistrantūras programmu beidzēju 
organizācija sadarbībā ar dažādām 
universitātēm un aktīvu uzņēmumu 
iesaistīšanos, ko papildina stipendijas 
studentiem un stimuli pētniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju radīt stimulus ES 
intelektuālā īpašuma tirgus izveidei, kas 
ļautu universitātēm, valsts pētniecības 
organizācijām un maziem uzņēmumiem
atrast partnerus un investorus un noteikt 
godīgākas cenas intelektuālā īpašuma 
tiesībām (IĪT), prasmēm un zināšanām; 
norāda, ka lielākajā daļā universitāšu 
vajadzētu nostiprināt IĪT profesionālo 
pārvaldību;

8. aicina Komisiju radīt stimulus 
konkurētspējīga ES intelektuālā īpašuma 
tirgus izveidei, kas ļautu universitātēm, 
valsts pētniecības organizācijām un MVU
atrast partnerus un investorus intelektuālā 
īpašuma tiesībām (IĪT), prasmēm un 
zināšanām; norāda, ka lielākajā daļā 
universitāšu vajadzētu nostiprināt IĪT 
profesionālo pārvaldību;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver nepieciešamību paātrināt 
pasākumus, lai sekmētu Vienotā Eiropas 
patenta ieviešanu, ar kuru tiks 
nodrošināta lēta, iedarbīga, efektīva un 
kvalitatīva juridiskā aizsardzība 
inovatīviem produktiem un 
pakalpojumiem, kā arī saskaņota Eiropas 
patentu strīdu izšķiršanas sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Adam Gierek

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzīst, ka izglītībai un pētniecībai ir 
jāstiprina multidisciplināra pieeja 
zināšanām, un tādēļ uzskata, ka, kopīgi 
veidojot starpdisciplināras un 
uzņēmējdarbībai nepieciešamas zināšanas, 
ieguvējas būtu gan universitātes, gan 
uzņēmējdarbības joma; uzsver tādas 
veiksmīgas iniciatīvas kā stažēšanās 
iespējas studentiem un darbiniekiem, 
uzņēmēju piesaistīšana vieslektoru statusā, 
apvienotie kursi un darbinieki, kuri 
darbojas gan universitātēs, gan 
uzņēmējdarbībā;

9. atzīst, ka izglītībai un pētniecībai ir 
jāstiprina multidisciplināra pieeja 
zināšanām, un tādēļ uzskata, ka, kopīgi 
veidojot multidisciplināras un 
starpdisciplināras un uzņēmējdarbībai 
nepieciešamas zināšanas un elastīgi 
pielāgojot studiju jomas, apgūstamās 
specialitātes un iegūstamās specializācijas 
tautsaimniecības vajadzībām, tostarp 
mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām,
ieguvējas būtu gan universitātes, gan 
uzņēmējdarbības joma; uzsver tādas 
veiksmīgas iniciatīvas kā stažēšanās 
iespējas studentiem un darbiniekiem, 
uzņēmēju piesaistīšana vieslektoru statusā, 
apvienotie kursi un darbinieki, kuri 
darbojas gan universitātēs, gan 
uzņēmējdarbībā;
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Or. pl

Grozījums Nr. 29
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina valsts, reģionālās un pašvaldību 
iestādes sadarbībā ar privāto sektoru 
turpināt pētīt un atklāt procesus, kas 
veicina universitāšu un uzņēmumu 
sadarbību, un novērst šādu sadarbību 
traucējošos administratīvos šķēršļus; 

11. aicina valsts, reģionālās un pašvaldību 
iestādes sadarbībā ar privāto sektoru 
turpināt pētīt un atklāt procesus, kas 
veicina universitāšu un uzņēmumu 
sadarbību, un novērst šādu sadarbību 
traucējošos administratīvos šķēršļus; 
struktūrfondu regula piedāvā iespēju 
finansēt MVU atbalsta pasākumus, 
izmantojot šobrīd jau dažās dalībvalstīs 
ieviesto zināšanu kuponu sistēmu; 

Or. nl

Grozījums Nr. 30
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzīstot, ka katrai sadarbībai ir 
nepieciešama īpaši izveidota pieeja un 
pastāv dažādi sadarbības mehānismu veidi, 
uzskata, ka var mācīties no sekmīgām 
struktūrām, paraugiem, demonstrāciju 
projektiem un modeļiem, un ka ir jāveicina 
labas prakses piemēru un sekmīgu projektu 
izplatīšana un piekļuve tiem.

12. atzīstot, ka katrai sadarbībai ir 
nepieciešama īpaši izveidota pieeja un 
pastāv dažādi sadarbības mehānismu veidi, 
uzskata, ka var mācīties no sekmīgām 
struktūrām, paraugiem, demonstrāciju 
projektiem un modeļiem, un ka ir jāveicina 
labas prakses piemēru un sekmīgu projektu 
izplatīšana un piekļuve tiem; īpaši uzsver 
nepieciešamību ņemt vērā labu praksi, ko 
īsteno inovatīvi uzņēmumi, kā arī 
zināšanas, kas gūtas saistībā ar Sesto 
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pamatprogrammu attiecībā uz sadarbību 
doktorantūras līmeņa izglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a ja tiek meklēta ciešāka saikne starp 
uzņēmējdarbības un pētniecības jomas 
pārstāvjiem un universitātēm, 
dalībvalstīm un Eiropas Savienībai ir 
jāveicina fondu, slimnīcu un valsts un 
privāto universitāšu kopīga iesaistīšanās 
izglītības procesā un pētniecības 
sekmēšanā;

Or. es

Grozījums Nr. 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
12.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.b dalībvalstīm un ES ir jāizveido 
finansiāli stimuli un administratīvas 
iespējas, ar kurām veicināt mūžizglītības 
kursu ieviešanu, lai paildzinātu vecumu, 
kurā cilvēki un strādājošie ir noderīgi 
sabiedrībai un sekmētu gados vecāku 
cilvēku iesaistīšanu ražošanas apritē. 

Or. es


