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Amendement 1
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de mededeling van de 
Commissie, waarin de balans wordt 
opgemaakt over de eerste drie jaar van het 
Europees Forum hoger onderwijs en 
bedrijfsleven, en de toekomstige 
uitdagingen worden beschreven, zoals de 
ondersteuning van vernieuwing, de 
bevordering van ondernemerschap en de 
verbetering van kennisoverdracht;

1. is ingenomen met de mededeling van de 
Commissie, waarin de balans wordt 
opgemaakt over de eerste drie jaar van het 
Europees Forum hoger onderwijs en 
bedrijfsleven, en de toekomstige 
uitdagingen worden beschreven, zoals de 
ondersteuning van vernieuwing, de 
bevordering van onderzoek,de  schepping 
van ondernemerschap , de verbetering van 
kennisoverdracht en het aantrekken van 
jonge onderzoekers voor de Europese 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de in de mededeling 
genoemde uitdagingen niet nieuw zijn; is 
echter van mening dat voortdurende 
dialoog en samenwerking op regionaal, 
nationaal en Europees niveau, waarbij een 
uitwisseling plaatsvindt van optimale 
werkmethoden met betrekking tot 
programma's en instrumenten, een grote rol 
kunnen spelen bij het creëren van nauwere 
banden tussen universiteiten en het 
bedrijfsleven, door eventuele culturele, 
institutionele en operationele 
belemmeringen tussen beiden te 

erkent dat de in de mededeling genoemde 
uitdagingen niet nieuw zijn; is echter van 
mening dat voortdurende dialoog en 
samenwerking op regionaal, nationaal en 
Europees niveau, waarbij een uitwisseling 
plaatsvindt van optimale werkmethoden 
met betrekking tot programma's en 
instrumenten, een grote rol kunnen spelen 
bij het creëren van nauwere banden en 
samenwerkingsverbanden tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven, door 
eventuele culturele, institutionele en 
operationele belemmeringen tussen beiden 
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overbruggen; te overbruggen en bij het verlenen van 
steun bij de totstandbrenging van een op 
kennis gebaseerde maatschappij, de 
ontwikkeling van toegepast onderzoek en 
betere vooruitzichten op de 
werkgelegenheidsmarkt voor 
afgestudeerden;

Or. ro

Amendement 3
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat de in de mededeling 
genoemde uitdagingen niet nieuw zijn; is 
echter van mening dat voortdurende 
dialoog en samenwerking op regionaal, 
nationaal en Europees niveau, waarbij een 
uitwisseling plaatsvindt van optimale 
werkmethoden met betrekking tot 
programma's en instrumenten, een grote rol 
kunnen spelen bij het creëren van nauwere 
banden tussen universiteiten en het 
bedrijfsleven, door eventuele culturele, 
institutionele en operationele 
belemmeringen tussen beiden te 
overbruggen;

2. erkent dat de in de mededeling 
genoemde uitdagingen niet nieuw zijn en 
dat zij tot dusverre niet met succes zijn 
aangepakt; is echter van mening dat 
voortdurende dialoog en samenwerking op 
plaatselijk, regionaal, nationaal en 
Europees niveau, waarbij een uitwisseling 
plaatsvindt van optimale werkmethoden 
met betrekking tot programma's en 
instrumenten, een wezenlijke rol spelen bij 
het creëren van nauwere banden tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven, 
waardoor eventuele culturele, 
institutionele en operationele 
belemmeringen tussen beiden worden 
overbrugd;

Or. en

Amendement 4
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er grote 
verschillen bestaan tussen Europese 
universiteiten wat betreft de grootte, 
disciplines, nationaliteit en het type; is 
echter van mening dat alle universiteiten 
op een bepaalde manier baat kunnen 
hebben bij samenwerking met het 
bedrijfsleven, op voorwaarde dat er een 
duidelijk besef is van de werkelijke context 
waarin hun onderzoeks- en 
onderwijscapaciteiten worden ontwikkeld;

3. is zich ervan bewust dat er grote 
verschillen bestaan tussen Europese 
universiteiten wat betreft de grootte, 
disciplines, nationaliteit en het type; is 
echter van mening dat alle universiteiten 
op een bepaalde manier baat kunnen 
hebben bij nationale en
grensoverschrijdende samenwerking met 
het bedrijfsleven, op voorwaarde dat er een 
duidelijk besef is van de werkelijke context 
waarin hun onderzoeks- en 
onderwijscapaciteiten worden ontwikkeld; 
is van mening dat ook op het regionale 
niveau een belangrijke bijdrage wordt 
geleverd aan de samenwerking tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven;

Or. nl

Amendement 5
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er grote 
verschillen bestaan tussen Europese 
universiteiten wat betreft de grootte, 
disciplines, nationaliteit en het type; is 
echter van mening dat alle universiteiten 
op een bepaalde manier baat kunnen 
hebben bij samenwerking met het 
bedrijfsleven, op voorwaarde dat er een 
duidelijk besef is van de werkelijke context 
waarin hun onderzoeks- en 
onderwijscapaciteiten worden ontwikkeld;

3. is zich ervan bewust dat er grote 
verschillen bestaan tussen Europese 
universiteiten wat betreft grootte, 
middelen, disciplines, opzet, nationaliteit 
en type; is echter van mening dat alle 
universiteiten op een bepaalde manier baat 
kunnen hebben bij samenwerking met het 
bedrijfsleven, op voorwaarde dat er een 
duidelijk besef is van de feitelijke context 
waarin hun onderzoeks- en 
onderwijscapaciteiten worden ontwikkeld;

Or. en
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Amendement 6
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat bedrijven hun 
opnamevermogen voor de toepassing en 
omzetting van de op universiteiten 
ontwikkelde wetenschappelijke kennis 
moeten vergroten, door intern onderzoek te
bevorderen en door een actief beleid te
voeren met betrekking tot de werving van 
gepromoveerden en onderzoekers;

4. benadrukt dat bedrijven hun 
opnamevermogen voor de toepassing en 
omzetting van de op universiteiten 
ontwikkelde wetenschappelijke kennis 
moeten vergroten, intern onderzoek, 
levenslang leren en onderwijs permanent
moeten bevorderen en een actief beleid 
moeten voeren om hun behoeften aan de 
academische gemeenschap kenbaar te 
maken en afgestudeerden op doctoraats-
en postdoctoraatsniveau en onderzoekers 
aan te werven;

Or. en

Amendement 7
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de banden tussen 
onderwijsinstellingen en het MKB moeten 
worden aangehaald en dat op ieder 
niveau van de nationale en regionale 
onderwijsstelsels een cultuur van 
ondernemerschap moet worden 
bevorderd; moedigt de verruiming en 
uitbreiding aan van programma’s voor 
individuele mobiliteit zoals Erasmus voor 
jonge ondernemers en Erasmus voor 
leerlingen; is van mening dat dergelijke 
initiatieven eveneens de doelen mobiliteit, 
het aanleren van talen en het opdoen van 
multiculturele en ondernemerservaring 
kunnen dienen;
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Or. en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat op de arbeidsmarkt in 
toenemende mate sprake is van een kloof 
tussen de beroepskwalificaties van
afgestudeerden en de kwalificaties 
waarom de markt vraagt en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten met klem 
middellange- en langetermijnprognoses 
op te stellen voor de vaardigheden die 
door de arbeidsmarkt worden vereist, ten 
einde de onderwijscurricula in 
overeenstemming te brengen met de 
ontwikkeling van de economie;

Or. ro

Amendement 9
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst op de behoefte aan 
gespecialiseerd personeel in 
onderwijsinstellingen, dat in staat is 
kennisbronnen met zakelijke 
mogelijkheden de identificeren en te 
beheren;

Or. en
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Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat dialoog en samenwerking 
tussen universiteiten en het bedrijfsleven 
moeten zijn gebaseerd op wederkerigheid, 
en tegelijkertijd meer 
ondernemingsgerichte universiteiten en 
meer kennisgerichte bedrijven moeten 
bevorderen; herhaalt dat dit kan worden 
bewerkstelligd zonder dat de 
onafhankelijkheid, de autonomie en het 
openbaar karakter van universiteiten 
worden aangetast;

5. benadrukt dat dialoog en samenwerking 
tussen universiteiten en het bedrijfsleven 
moeten zijn gebaseerd op wederkerigheid, 
en tegelijkertijd meer 
ondernemingsgerichte universiteiten en 
meer kennisgerichte bedrijven moeten 
bevorderen; herhaalt dat dit onder meer
kan worden bewerkstelligd door het 
instellen van het systeem van 
kennisvouchers dat momenteel in een 
aantal lidstaten in gebruik is, waarbij 
vooral MKB's hun onderzoekscapaciteit 
kunnen verbeteren zonder dat de 
onafhankelijkheid, de autonomie en het 
openbaar karakter van universiteiten 
worden aangetast;

Or. nl

Amendement 11
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat dialoog en samenwerking 
tussen universiteiten en het bedrijfsleven 
moeten zijn gebaseerd op wederkerigheid, 
en tegelijkertijd meer 
ondernemingsgerichte universiteiten en 
meer kennisgerichte bedrijven moeten 
bevorderen; herhaalt dat dit kan worden 
bewerkstelligd zonder dat de 
onafhankelijkheid, de autonomie en het 
openbaar karakter van universiteiten 
worden aangetast;

5. benadrukt dat dialoog en samenwerking 
tussen universiteiten en het bedrijfsleven 
moeten zijn gebaseerd op wederkerigheid, 
vertrouwen, wederzijds respect en 
openbaarheid en tegelijkertijd meer 
ondernemingsgerichte universiteiten en 
meer kennisgerichte bedrijven moeten 
bevorderen; herhaalt dat dit kan worden 
bewerkstelligd zonder dat de 
onafhankelijkheid, de autonomie en het 
openbaar karakter van universiteiten 
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worden aangetast;

Or. en

Amendement 12
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat het, om de 
ondernemingsgeest onder studenten te 
bevorderen, enerzijds  noodzakelijk is de 
opleiding voor universitaire docenten in 
deze sector te verbeteren door middel van 
initiatieven zoals levenslang leren, en 
anderzijds in het leerplan 
werkbijeenkomstensymposia op te nemen 
met vertegenwoordigers van de 
zakenwereld, waardoor studenten in staat 
worden gesteld zich een realistisch beeld 
te vormen van de wereld van de economie;

Or. fr

Amendement 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. universiteiten moeten hun deuren 
openen voor bedrijven en werkgevers 
zodat deze aanbevelingen kunnen doen 
voor de inhoud van het onderwijs en de 
opleiding, kennis en vaardigheden 
waarover studenten moeten beschikken 
om hen daadwerkelijk voor te bereiden op 
hun werk. Deze aanpak heeft bij 
toepassing goede resultaten opgeleverd;
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Or. es

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat er meer ruimte moet 
worden gemaakt voor bevordering en 
uitbreiding van het scheppen van 
werkgelegenheid, een prioriteit voor de 
Europese Unie , met name in deze periode 
van economische teruggang, en verzoekt 
de Commissie met klem haar middelen en 
instrumenten in te zetten om de 
totstandbrenging van een 
ondernemingscultuur te bevorderen door 
procedures te vereenvoudigen en de 
bureaucratie terug te snoeien om 
uitwisselingen tussen universiteiten en 
ondernemingen aan te moedigen;

Or. ro

Amendement 15
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. hecht veel belang aan kennisoverdracht 
in een open klimaat; onderkent dat er 
verschillende instrumenten zijn om dit te 
bereiken, zoals publicaties en seminars, 
centra voor technologieoverdracht, 
regionale samenwerking, beginnende en 
afgesplitste bedrijven (spin-offs), 
gemeenschappelijke onderzoeksprojecten 
en de mobiliteit van onderzoekers; is echter 
van mening dat de sociale en menselijke 

6. hecht veel belang aan kennisoverdracht 
in een open klimaat; onderkent dat er 
verschillende instrumenten zijn om dit te 
bereiken, zoals publicaties en seminars, 
centra voor technologieoverdracht, 
regionale samenwerking, beginnende en 
afgesplitste bedrijven (spin-offs), 
gemeenschappelijke onderzoeksprojecten 
en de mobiliteit van onderzoekers; is echter 
van mening dat de sociale en menselijke 
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dimensie van interactie buitengewoon 
belangrijk is; is daarom groot voorstander 
van initiatieven die gericht zijn op 
persoonlijke interactie tussen universiteiten 
en het bedrijfsleven;

dimensie van interactie buitengewoon 
belangrijk is; is daarom groot voorstander 
van initiatieven die gericht zijn op 
persoonlijke interactie tussen universiteiten 
en het bedrijfsleven, met name het 
midden- en kleinbedrijf;

Or. fr

Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. hecht veel belang aan kennisoverdracht 
in een open klimaat; onderkent dat er 
verschillende instrumenten zijn om dit te 
bereiken, zoals publicaties en seminars, 
centra voor technologieoverdracht, 
regionale samenwerking, beginnende en 
afgesplitste bedrijven (spin-offs), 
gemeenschappelijke onderzoeksprojecten 
en de mobiliteit van onderzoekers; is echter 
van mening dat de sociale en menselijke 
dimensie van interactie buitengewoon 
belangrijk is; is daarom groot voorstander 
van initiatieven die gericht zijn op 
persoonlijke interactie tussen universiteiten 
en het bedrijfsleven;

6. hecht veel belang aan kennisoverdracht 
in een open klimaat; onderkent dat er 
verschillende instrumenten zijn om dit te 
bereiken, zoals publicaties en seminars, 
centra voor technologieoverdracht, 
regionale samenwerking, steun aan 
beginnende en afgesplitste bedrijven (spin-
offs), gemeenschappelijke 
onderzoeksprojecten en de mobiliteit van 
onderzoekers; is echter van mening dat de 
sociale en menselijke dimensie van 
interactie buitengewoon belangrijk is; is 
daarom groot voorstander van initiatieven 
die gericht zijn op persoonlijke interactie 
tussen universiteiten en het bedrijfsleven;

Or. en

Amendement 17
Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat door verbeterde 
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dialoog en samenwerking tussen 
universiteiten en ondernemingen meer 
kansen zullen worden geboden tot 
wederzijds voordeel waardoor niet alleen 
de economische groei wordt 
aangewakkerd, maar die eveneens nuttig 
zijn in een breder maatschappelijk kader 
doordat zij een bijdrage leveren tot een 
steeds hoogwaardiger 
kennismaatschappij;

Or. en

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat er nauwkeuriger 
gegevens vereist zijn over de ruimte voor 
het bevorderen van een daadwerkelijke 
dialoog tussen universiteiten en 
ondernemingen; is van mening dat 
universitair docenten, studenten en 
zakenlieden naar behoren dienen te 
worden voorgelicht over de instrumenten 
en mechanismen waarvan zij gebruik 
kunnen maken om efficiëntere, meer 
doelmatige en tot wederzijds voordeel 
strekkende samenwerking en interactie op 
te zetten;

Or. en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de betekenis van deelname 
aan levenslang leren, met name door het 
opzetten van afstandsonderwijscursussen 
die speciaal zijn aangepast voor de nieuwe 
technieken en cursussen voor mensen 
boven de 45 jaar die kwetsbaarder zijn en 
meer gevaar lopen maatschappelijk te 
worden buiten gesloten;

Or. ro

Amendement 20
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. spreekt zijn waardering uit voor de 
bereidheid van de Commissie een 
webruimte op te zetten voor het delen en 
verspreiden van optimale werkmethoden, 
en wijst op het belang van toepassing van 
nieuwe technieken ter bevordering van 
nauwere samenwerking tussen 
universiteiten en ondernemingen; 

Or. en

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. spreekt zijn waardering uit voor 
het opzetten van één enkel Europees 
netwerk van centra voor ondernemingen 
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en innovatie, waarin de diensten zijn 
opgegaan die momenteel worden verstrekt 
door de "Euro Info Centres" (EIC's) en 
"Relay Centra voor Innovatie" (RCI's); 

Or. en

Amendement 22
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. beschouwt een grotere mobiliteit van 
onderzoekers, op zowel korte als lange 
termijn, over nationale grenzen en tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven, met 
inachtneming van een evenwichtige 
deelname van mannen en vrouwen, als 
onmisbaar voor een verbetering van de 
kennisoverdracht; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie in dit verband om het 
bestaande wetgevende en financiële kader 
grondig te herzien, en om onnodige 
belemmeringen voor de mobiliteit te 
verminderen, met bijzondere aandacht voor 
de erkenning van academische titels; 
verzoekt universiteiten om het personeel 
meer flexibele en duale loopbanen te 
bieden;

7. beschouwt een grotere mobiliteit van 
onderzoekers, op zowel korte als lange 
termijn, over nationale grenzen en tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven, met 
inachtneming van een evenwichtige 
deelname van mannen en vrouwen, als 
onmisbaar voor een verbetering van de 
kennisoverdracht; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie in dit verband om het 
bestaande wetgevende en financiële kader 
grondig te herzien, en om onnodige 
belemmeringen voor de mobiliteit te 
verminderen, met bijzondere aandacht voor 
de erkenning van academische titels; 
verzoekt universiteiten om het personeel 
meer flexibele en duale loopbanen te 
bieden en hun academische bevordering 
te koppelen aan hun prestaties op het 
gebied van innovatie en uitvindingen;

Or. pl

Amendement 23
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. beschouwt een grotere mobiliteit van 
onderzoekers, op zowel korte als lange 
termijn, over nationale grenzen en tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven, met 
inachtneming van een evenwichtige 
deelname van mannen en vrouwen, als 
onmisbaar voor een verbetering van de 
kennisoverdracht; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie in dit verband om het 
bestaande wetgevende en financiële kader 
grondig te herzien, en om onnodige 
belemmeringen voor de mobiliteit te 
verminderen, met bijzondere aandacht 
voor de erkenning van academische titels; 
verzoekt universiteiten om het personeel 
meer flexibele en duale loopbanen te 
bieden;

7. beschouwt een grotere mobiliteit van 
onderzoekers, op zowel korte als lange 
termijn, over nationale grenzen en tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven, met 
inachtneming van het niet-
discriminatiebeginsel, als onmisbaar voor 
een verbetering van de kennisoverdracht; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie in 
dit verband om het bestaande wetgevende 
en financiële kader grondig te herzien, en 
om onnodige belemmeringen voor de 
mobiliteit weg te nemen, met bijzondere 
aandacht voor de erkenning van 
academische titels en het terugdringen van 
d bureaucratie; verzoekt universiteiten om 
het personeel meer flexibele en duale 
loopbanen te bieden;

Or. en

Amendement 24
Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de voordelen van beter 
overleg en meer samenwerking tussen 
universiteiten en ondernemingen in dit 
kader evenzeer van toepassing zijn voor 
wat betreft verbetering van overleg en 
samenwerking tussen universiteiten en 
nationale, Europese en internationale 
instellingen en maatschappelijke 
organisaties, alsook voor verbetering van 
de interactie tussen universiteiten en de 
maatschappij in het algemeen;

Or. en
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Amendement 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat één van de  
initiatieven dat de mobiliteit zou 
bevorderen, jonge onderzoekers zou 
helpen met hun loopbaan en dat zou 
zorgen voor meer betrokkenheid van het 
bedrijfsleven, bestaat uit het opzetten van 
postdoctorale Europese programma’s 
voor briljante masters in samenwerking 
met verschillende universiteiten, waaraan 
actief wordt deelgenomen door 
ondernemingen, gekoppeld aan beurzen 
voor studenten en stimulansen voor 
onderzoekers;

Or. en

Amendement 26
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. moedigt de Commissie aan stimulerende 
maatregelen te nemen voor de 
ontwikkeling van een EU-markt voor 
intellectuele eigendom, die universiteiten, 
openbare onderzoeksinstellingen en kleine 
ondernemingen in staat zou stellen om 
partners, investeerders en redelijkere 
prijzen te vinden voor hun intellectuele-
eigendomsrechten, vaardigheden en 
kennis; wijst erop dat het professionele 
beheer van intellectuele-eigendomsrechten 
op de meeste universiteiten beter kan;

8. moedigt de Commissie aan stimulerende 
maatregelen te nemen voor de 
ontwikkeling van een 
mededingingskrachtige EU-markt voor 
intellectuele eigendom, die universiteiten, 
openbare onderzoeksinstellingen en het 
MKB in staat zou stellen om partners en
investeerders te vinden voor hun 
intellectuele-eigendomsrechten, 
vaardigheden en kennis;  wijst erop dat het 
professionele beheer van intellectuele-
eigendomsrechten op de meeste 
universiteiten beter kan;
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Or. en

Amendement 27
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst met nadruk op de noodzaak 
sneller te streven naar bevordering van 
één enkel Europees octrooi waardoor 
goedkope, efficiënte, doelmatige en 
hoogwaardige juridische bescherming 
wordt gewaarborgd voor innovatieve 
producten en diensten, met name voor het 
MKB, alsook van een geharmoniseerd 
Europees systeem voor geschillen in 
verband met octrooien;

Or. en

Amendement 28
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. erkent dat de onderwijs- en 
onderzoekssector hun multidisciplinaire 
benadering van kennis moeten versterken, 
en meent daarom dat zowel universiteiten 
als het bedrijfsleven baat kunnen hebben 
bij de gezamenlijke ontwikkeling van 
interdisciplinaire en 
ondernemersvaardigheden; vestigt de 
aandacht op succesvolle initiatieven zoals 
stages voor studenten en personeel, 
gastcolleges door ondernemers, duale 
opleidingen en gemeenschappelijk 
personeel;

9. erkent dat de onderwijs- en 
onderzoekssector hun multidisciplinaire 
benadering van kennis moeten versterken, 
en meent daarom dat zowel universiteiten 
als het bedrijfsleven baat kunnen hebben 
bij de gezamenlijke ontwikkeling van 
multi- en interdisciplinaire en 
ondernemersvaardigheden en bij het soepel 
aanpassen van studiegebieden, 
specialiteiten en specialisaties aan de 
behoeften van de economie, met inbegrip 
van het midden- en kleinbedrijf; vestigt de 
aandacht op succesvolle initiatieven zoals 
stages voor studenten en personeel, 
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gastcolleges door ondernemers, duale 
opleidingen en gemeenschappelijk 
personeel;

Or. pl

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. verzoekt nationale, regionale en lokale 
autoriteiten om, in samenwerking met de 
particuliere sector, processen die bijdragen 
tot de interactie tussen universiteiten en het 
bedrijfsleven te blijven bestuderen en 
financieren, en om administratieve 
barrières die deze processen in de weg 
staan, te verwijderen;

11. verzoekt nationale, regionale en lokale 
autoriteiten om, in samenwerking met de 
particuliere sector, processen die bijdragen 
tot de interactie tussen universiteiten en het 
bedrijfsleven te blijven bestuderen en 
financieren, en om administratieve 
barrières die deze processen in de weg 
staan, te verwijderen; de 
structuurfondsenverordening biedt de 
mogelijkheid om financiële steun te 
verstrekken voor steunregelingen voor het 
MKB, gelijk aan het systeem van 
kennisvouchers dat momenteel in een 
aantal lidstaten in gebruik is;

Or. nl

Amendement 30
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. erkent dat iedere vorm van 
samenwerking vraagt om een passende 
benadering en dat er verschillende 
samenwerkingsmechanismen bestaan, maar 
gelooft evenwel dat er lering kan worden 

12. erkent dat iedere vorm van 
samenwerking vraagt om een passende 
benadering en dat er verschillende 
samenwerkingsmechanismen bestaan, maar 
gelooft evenwel dat er lering kan worden 
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getrokken uit succesvolle structuren, 
voorbeelden en rolmodellen, en dat de 
verspreiding van en toegang tot 
voorbeelden van goede werkmethoden en 
succesverhalen moet worden verbeterd.

getrokken uit succesvolle structuren, 
voorbeelden en rolmodellen, en dat de 
verspreiding van en toegang tot 
voorbeelden van goede werkmethoden en 
succesverhalen moet worden verbeterd.; 
wijst er met name op dat de goede 
werkmethoden die door innovatieve 
ondernemingen ten uitvoer worden gelegd 
in overweging dienen te worden genomen, 
alsook de kennis die is opgedaan in het 
kader van het zesde kaderprogramma met 
betrekking tot de doctoraalopleiding in 
samenwerkingsverband;

Or. en

Amendement 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. indien wordt gestreefd naar 
nauwere banden tussen het bedrijfsleven 
en onderzoeksgemeenschappen en 
universiteiten, is het noodzakelijk dat de 
lidstaten en Europa de gezamenlijke 
betrokkenheid van stichtingen, 
ziekenhuizen en particuliere en 
overheidsuniversiteiten bij het 
onderwijsproces en de bevordering van 
onderzoek mogelijk maken;

Or. es

Amendement 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

12 ter. De lidstaten en de EU moeten 
financiële prikkels en administratieve 
faciliteiten bieden om de invoering van 
cursussen voor levenslang leren te 
stimuleren, om het nut van individuele 
personen en personen op de werkvloer te 
verlengen en de opneming van ouderen in 
de productiecyclus aan te moedigen.

Or. es


