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Poprawka 1
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji zawierający podsumowanie 
pierwszych trzech lat działalności 
europejskiego forum na rzecz dialogu 
uczelni i przedsiębiorstw oraz 
wyznaczający cele na przyszłość, takie jak 
wspieranie innowacyjności, stymulowanie 
przedsiębiorczości, a także poprawa w 
zakresie transferu wiedzy;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji zawierający podsumowanie 
pierwszych trzech lat działalności 
europejskiego forum na rzecz dialogu 
uczelni i przedsiębiorstw oraz 
wyznaczający cele na przyszłość, takie jak 
wspieranie innowacyjności, promowanie 
badań, stymulowanie przedsiębiorczości, 
poprawa w zakresie transferu wiedzy oraz 
zachęcanie młodych naukowców do 
wejścia na europejski rynek pracy;

Or. en

Poprawka 2
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że określone w komunikacie 
wyzwania nie są nowe; wyraża jednakże 
przekonanie, że stały dialog i współpraca 
na poziomie regionalnym, krajowym i 
europejskim, w tym wymiana doświadczeń 
w zakresie najlepszych praktyk 
dotyczących programów i instrumentów, 
mają zasadnicze znaczenie w tworzeniu 
ściślejszych powiązań między uczelniami a 
przedsiębiorcami, co pozwala na 
pokonanie ewentualnych barier 
kulturalnych, instytucjonalnych i 
operacyjnych między nimi;

2. uznaje, że określone w komunikacie 
wyzwania nie są nowe; wyraża jednakże 
przekonanie, że stały dialog i współpraca 
na poziomie regionalnym, krajowym i 
europejskim, w tym wymiana doświadczeń 
w zakresie najlepszych praktyk 
dotyczących programów i instrumentów, 
mają zasadnicze znaczenie w tworzeniu 
ściślejszych powiązań i partnerstwa 
między uczelniami a przedsiębiorcami, co 
pozwala na pokonanie ewentualnych barier 
kulturalnych, instytucjonalnych i 
operacyjnych między nimi, jak również 
pomaga w tworzeniu społeczeństwa 
opartego na wiedzy, rozwoju nauk 
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stosowanych oraz lepszych perspektyw 
związanych z zatrudnieniem dla 
absolwentów ;

Or. ro

Poprawka 3
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że określone w komunikacie 
wyzwania nie są nowe; wyraża jednakże 
przekonanie, że stały dialog i współpraca 
na poziomie regionalnym, krajowym i 
europejskim, w tym wymiana doświadczeń 
w zakresie najlepszych praktyk 
dotyczących programów i instrumentów, 
mają zasadnicze znaczenie w tworzeniu 
ściślejszych powiązań między uczelniami a 
przedsiębiorcami, co pozwala na 
pokonanie ewentualnych barier 
kulturalnych, instytucjonalnych i 
operacyjnych między nimi;

2. uznaje, że określone w komunikacie 
wyzwania nie są nowe oraz że do tej pory 
skutecznie się nimi nie zajęto; wyraża 
jednakże przekonanie, że stały dialog i 
współpraca na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim, w 
tym wymiana doświadczeń w zakresie 
najlepszych praktyk dotyczących 
programów i instrumentów, mają 
zasadnicze znaczenie w tworzeniu 
ściślejszych powiązań między uczelniami a 
przedsiębiorcami, co pozwala na 
pokonanie ewentualnych barier 
kulturalnych, instytucjonalnych i 
operacyjnych między nimi;

Or. en

Poprawka 4
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje fakt, że wśród europejskich 
uczelni istnieją znaczne rozbieżności, jeżeli 
chodzi o ich rozmiar, przedmiot badań 

3. uznaje fakt, że wśród europejskich 
uczelni istnieją znaczne rozbieżności, jeżeli 
chodzi o ich rozmiar, przedmiot badań 
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naukowych, skład narodowościowy oraz 
rodzaj; wyraża jednakże przekonanie, że 
każda z nich mogłaby na swój sposób 
skorzystać ze współpracy z 
przedsiębiorcami, przyjąwszy, że jest 
świadoma kontekstu, w którym rozwijają 
się jej możliwości badawczo-edukacyjne;

naukowych, skład narodowościowy oraz 
rodzaj; wyraża jednakże przekonanie, że 
każda z nich mogłaby na swój sposób 
skorzystać ze współpracy krajowej i 
ponadgranicznej z przedsiębiorcami, 
przyjąwszy, że jest świadoma kontekstu, w 
którym rozwijają się jej możliwości 
badawczo-edukacyjne; stoi na stanowisku, 
że do współpracy pomiędzy uczelniami i 
przedsiębiorstwami przyczyniają się w 
sposób szczególny również jednostki na 
poziomie regionalnym;

Or. nl

Poprawka 5
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje fakt, że wśród europejskich 
uczelni istnieją znaczne rozbieżności, jeżeli 
chodzi o ich rozmiar, przedmiot badań 
naukowych, skład narodowościowy oraz 
rodzaj; wyraża jednakże przekonanie, że 
każda z nich mogłaby na swój sposób 
skorzystać ze współpracy z 
przedsiębiorcami, przyjąwszy, że jest 
świadoma kontekstu, w którym rozwijają 
się jej możliwości badawczo-edukacyjne;

3. uznaje fakt, że wśród europejskich 
uczelni istnieją znaczne rozbieżności, jeżeli 
chodzi o ich rozmiar, zasoby, przedmioty
badań naukowych, organizację, skład 
narodowościowy oraz rodzaj; wyraża 
jednakże przekonanie, że każda z nich 
mogłaby na swój sposób skorzystać ze 
współpracy z przedsiębiorcami, 
przyjąwszy, że jest świadoma kontekstu, w 
którym rozwijają się jej możliwości 
badawczo-edukacyjne;

Or. en

Poprawka 6
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę zwiększenia przez 
przedsiębiorstwa ich potencjału w zakresie 
wykorzystania i pogłębiania wiedzy 
naukowej, którą wypracowują 
uniwersytety, poprzez tworzenie
wewnętrznych jednostek badawczych oraz 
angażowanie się w aktywną politykę 
rekrutacyjną w zakresie pozyskiwania 
absolwentów z doktoratami oraz badaczy;

4. podkreśla potrzebę zwiększenia przez 
przedsiębiorstwa ich potencjału w zakresie 
wykorzystania i pogłębiania wiedzy 
naukowej, którą wypracowują 
uniwersytety, by tworzyć wewnętrzne 
jednostki badawcze, umożliwiające 
uczenie się przez całe życie oraz 
kontynuowanie kształcenia, jak również, 
by angażować się w aktywną politykę na 
rzecz komunikowania potrzeb 
przedsiębiorstw społeczności 
akademickiej, oraz aktywną politykę 
rekrutacyjną w zakresie  pozyskiwania 
absolwentów z doktoratem i wyższymi 
tytułami naukowymi oraz badaczy;

Or. en

Poprawka 7
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na potrzebę 
wzmocnienia relacji między instytucjami 
edukacyjnymi a MŚP oraz promowania 
kultury przedsiębiorczości na wszystkich 
poziomach krajowych i regionalnych 
systemów edukacji; zachęca do 
poszerzania i rozwijania zakresu 
programów mobilności indywidualnej, 
takich jak „Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców” i „Erasmus dla uczniów 
przyuczających się do zawodu”; wyraża 
przekonanie, że takie inicjatywy mogłyby 
również działać na korzyść mobilności, 
kształcenia językowego oraz nabywania 
doświadczeń wielokulturowych i w 
zakresie przedsiębiorczości;
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Or. en

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla coraz częściej obserwowaną 
na rynku zatrudnienia rozbieżność 
pomiędzy kwalifikacjami absolwentów a 
kwalifikacjami poszukiwanymi przez 
obecnych na rynku pracodawców i wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
sporządzenia śródokresowych i 
długofalowych prognoz w zakresie 
umiejętności pożądanych w przyszłości na 
rynku zatrudnienia w celu dostosowania 
programów kształcenia do tendencji 
gospodarczych;

Or. ro

Poprawka 9
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla potrzebę zatrudniania w 
instytucjach badawczych 
wyspecjalizowanej kadry, która może 
zidentyfikować zasoby wiedzy o 
potencjalnym znaczeniu dla 
przedsiębiorczości oraz zarządzać nimi;

Or. en
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Poprawka 10
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że dialog i współpraca 
uczelni i przedsiębiorstw powinny opierać 
się na wzajemności, zachęcając uczelnie do 
przedsiębiorczości, a przedsiębiorstwa do 
opierania swojej działalności na wiedzy; 
ponownie podkreśla, że można to osiągnąć 
bez zrzekania się przez uczelnie 
niezależności, autonomii czy publicznego 
charakteru; 

5. podkreśla, że dialog i współpraca 
uczelni i przedsiębiorstw powinny opierać 
się na wzajemności, zachęcając uczelnie do 
przedsiębiorczości, a przedsiębiorstwa do 
opierania swojej działalności na wiedzy; 
ponownie podkreśla, że można to na 
przykład osiągnąć poprzez wprowadzenie 
systemu bonów na wiedzę, takich jak te 
stosowane już przez szereg państw 
członkowskich, umożliwiających w 
szczególności MŚP poprawę w zakresie 
ich możliwości badawczych, bez zrzekania 
się przez uczelnie niezależności, autonomii 
czy publicznego charakteru; 

Or. nl

Poprawka 11
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że dialog i współpraca 
uczelni i przedsiębiorstw powinny opierać 
się na wzajemności, zachęcając uczelnie do 
przedsiębiorczości, a przedsiębiorstwa do 
opierania swojej działalności na wiedzy; 
ponownie podkreśla, że można to osiągnąć 
bez zrzekania się przez uczelnie 
niezależności, autonomii czy publicznego 
charakteru;

5. podkreśla, że dialog i współpraca 
uczelni i przedsiębiorstw powinny opierać 
się na wzajemności, zaufaniu oraz 
wzajemnym poszanowaniu i 
przejrzystości, zachęcając uczelnie do 
przedsiębiorczości, a przedsiębiorstwa do 
opierania swojej działalności na wiedzy; 
ponownie podkreśla, że można to osiągnąć 
bez zrzekania się przez uczelnie 
niezależności, autonomii czy publicznego 
charakteru;

Or. en
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Poprawka 12
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, iż dla kształtowania ducha 
przedsiębiorczości wśród studentów, 
zasadnicze znaczenie ma z jednej strony 
poprawa w zakresie kształcenia kadry 
akademickiej na uniwersytetach w tym 
zakresie, poprzez takie inicjatywy jak 
uczenie się przez całe życie, z drugiej zaś 
strony objęcie programami kształcenia 
seminariów i sympozjów z 
przedstawicielami środowiska 
przedsiębiorców, co pozwoli studentom 
uzyskać rzeczywisty wgląd w świat 
gospodarki;

Or. fr

Poprawka 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a uniwersytety powinny otworzyć swoje 
podwoje dla przedsiębiorstw i 
pracodawców, tak aby mogli oni udzielać 
zaleceń w zakresie treści nauczania oraz 
szkoleń, wiedzy i umiejętności, które 
powinni posiadać studenci, by móc 
skutecznie wykonywać swoją pracę. takie 
praktyki przyniosły już, tam gdzie je 
stosowano, dobre efekty;

Or. es
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Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
możliwości w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i zwiększania ich liczby, co stanowi 
priorytet dla Unii Europejskiej, w 
szczególności w okresie obecnej recesji 
oraz wzywa Komisję do uruchomienia jej 
zasobów i instrumentów w celu 
promowania rozwoju kultury 
przedsiębiorczości poprzez uproszczenie 
procedur i ograniczenie biurokracji, by 
zachęcić do wymiany pomiędzy 
uczelniami i przedsiębiorstwami;

Or. ro

Poprawka 15
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa przekazywanie wiedzy w 
otwartym środowisku za szczególnie 
istotne; przyznaje, że istnieją różne 
instrumenty pozwalające na osiągnięcie 
tego celu, takie jak publikacje i seminaria, 
biura transferu technologii, współpraca 
regionalna, rozpoczynanie działalności 
gospodarczej i poboczna działalność 
gospodarcza, prowadzenie wspólnych 
badań oraz mobilność naukowców; wyraża 
jednakże przekonanie, że wymiar 
społeczny i ludzki takich relacji jest 
szczególnie istotny; w związku z tym 

6. uważa przekazywanie wiedzy w 
otwartym środowisku za szczególnie 
istotne; przyznaje, że istnieją różne 
instrumenty pozwalające na osiągnięcie 
tego celu, takie jak publikacje i seminaria, 
biura transferu technologii, współpraca 
regionalna, rozpoczynanie działalności 
gospodarczej i poboczna działalność 
gospodarcza, prowadzenie wspólnych 
badań oraz mobilność naukowców; wyraża 
jednakże przekonanie, że wymiar 
społeczny i ludzki takich relacji jest 
szczególnie istotny; w związku z tym 
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stanowczo popiera inicjatywy zmierzające 
do kształtowania bezpośredniej współpracy 
uczelni i przedsiębiorstw;

stanowczo popiera inicjatywy zmierzające 
do kształtowania bezpośredniej współpracy 
uczelni i przedsiębiorstw, w szczególności 
małych i średnich podmiotów 
gospodarczych;

Or. fr

Poprawka 16
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa przekazywanie wiedzy w 
otwartym środowisku za szczególnie 
istotne; przyznaje, że istnieją różne 
instrumenty pozwalające na osiągnięcie 
tego celu, takie jak publikacje i seminaria, 
biura transferu technologii, współpraca 
regionalna, rozpoczynanie działalności 
gospodarczej i poboczna działalność 
gospodarcza, prowadzenie wspólnych 
badań oraz mobilność naukowców; wyraża 
jednakże przekonanie, że wymiar 
społeczny i ludzki takich relacji jest 
szczególnie istotny; w związku z tym 
stanowczo popiera inicjatywy zmierzające 
do kształtowania bezpośredniej współpracy 
uczelni i przedsiębiorstw;

6. uważa przekazywanie wiedzy w 
otwartym środowisku za szczególnie 
istotne; przyznaje, że istnieją różne 
instrumenty pozwalające na osiągnięcie 
tego celu, takie jak publikacje i seminaria, 
biura transferu technologii, współpraca 
regionalna, wsparcie dla podmiotów 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą i poboczną działalność 
gospodarczą, prowadzenie wspólnych 
badań oraz mobilność naukowców; wyraża 
jednakże przekonanie, że wymiar 
społeczny i ludzki takich relacji jest 
szczególnie istotny; w związku z tym 
stanowczo popiera inicjatywy zmierzające 
do kształtowania bezpośredniej współpracy 
uczelni i przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 17
Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla że poprawa w zakresie 
dialogu i współpracy pomiędzy uczelniami 
i przedsiębiorcami stworzy więcej 
możliwości dla obu stron w zakresie 
korzyści, nie tylko stymulujących rozwój 
gospodarczy, lecz również korzystnych w 
szerszym kontekście społecznym poprzez 
przyczynianie się do poprawy w zakresie 
społeczeństwa opartego na wiedzy;

Or. en

Poprawka 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę bardziej 
szczegółowych informacji na temat 
możliwości w zakresie promowania 
skutecznego dialogu uniwersytetów i 
przedsiębiorstw; wyraża przekonanie, że 
kadra akademicka, studenci i 
przedsiębiorcy winni być odpowiednio 
poinformowani o narzędziach i 
mechanizmach, które mogą wykorzystać 
do tworzenia skuteczniejszych i 
wydajniejszych, korzystnych dla obu stron 
form współpracy i współdziałania;

Or. en

Poprawka 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie udziału w 
kształceniu przez całe życie, w 
szczególności poprzez rozwój kursów 
kształcenia na odległość, specjalnie 
dostosowanych do nowych technologii 
oraz kursów dla osób powyżej 45 roku 
życia, które są bardziej narażone, w tym 
na ryzyko związane z wykluczeniem 
społecznym;

Or. ro

Poprawka 20
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną 
przez Komisję Europejską chęć stworzenia 
przestrzeni w Internecie służącej dzieleniu 
się najlepszymi praktykami oraz 
propagowaniu ich i wskazuje na 
znaczenie wykorzystania nowych 
technologii do kształtowania bliższej 
współpracy pomiędzy uniwersytetami i 
środowiskiem przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
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wspólnej europejskiej sieci 
przedsiębiorców i centrów innowacji, 
obejmującej usługi świadczone obecnie 
przez sieć europejskich centrów 
informacji (EIC) oraz centra przekazu 
informacji (IRC);

Or. en

Poprawka 22
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa większą mobilność badaczy, 
zarówno w postaci krótkich jak i długich 
wyjazdów zagranicznych w ramach 
wymiany między uczelniami i 
przedsiębiorstwami, z poszanowaniem 
zasady równowagi płci, za konieczny 
warunek pozwalający na poprawę w 
zakresie transferu wiedzy; w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do szczegółowego przeglądu 
istniejących ram prawnych i finansowych 
oraz do ograniczenia niepotrzebnych barier 
na drodze do mobilności, zwracając 
szczególną uwagę na uwzględnianie 
kwalifikacji akademickich; wzywa 
uczelnie do wprowadzenia bardziej 
elastycznych i dwutorowych ścieżek 
kariery dla zatrudnianej kadry;

7. uważa większą mobilność badaczy, 
zarówno w postaci krótkich jak i długich 
wyjazdów zagranicznych w ramach 
wymiany między uczelniami i 
przedsiębiorstwami, z poszanowaniem 
zasady równowagi płci, za konieczny 
warunek pozwalający na poprawę w 
zakresie transferu wiedzy; w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do szczegółowego przeglądu 
istniejących ram prawnych i finansowych 
oraz do ograniczenia niepotrzebnych barier 
na drodze do mobilności, zwracając 
szczególną uwagę na uwzględnianie 
kwalifikacji akademickich; wzywa 
uczelnie do wprowadzenia bardziej 
elastycznych i dwutorowych ścieżek 
kariery dla zatrudnianej kadry i wiązania 
jej awansu naukowego z dorobkiem w 
zakresie wynalazczości i wdrożeń 
innowacyjnych;

Or. pl
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Poprawka 23
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa większą mobilność badaczy, 
zarówno w postaci krótkich jak i długich 
wyjazdów zagranicznych w ramach 
wymiany między uczelniami i 
przedsiębiorstwami, z poszanowaniem 
zasady równowagi płci, za konieczny 
warunek pozwalający na poprawę w 
zakresie transferu wiedzy; w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do szczegółowego przeglądu 
istniejących ram prawnych i finansowych 
oraz do ograniczenia niepotrzebnych 
barier na drodze do mobilności, zwracając 
szczególną uwagę na uwzględnianie 
kwalifikacji akademickich; wzywa 
uczelnie do wprowadzenia bardziej 
elastycznych i dwutorowych ścieżek 
kariery dla zatrudnianej kadry;

7. uważa większą mobilność badaczy, 
zarówno w postaci krótkich jak i długich 
wyjazdów zagranicznych w ramach 
wymiany między uczelniami i 
przedsiębiorstwami, z poszanowaniem 
zasady braku dyskryminacji, za konieczny 
warunek pozwalający na poprawę w 
zakresie transferu wiedzy; w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do szczegółowego przeglądu 
istniejących ram prawnych i finansowych 
oraz do likwidacji niepotrzebnych barier na 
drodze do mobilności, zwracając 
szczególną uwagę na uwzględnianie 
kwalifikacji akademickich oraz 
ograniczenie biurokracji; wzywa uczelnie 
do wprowadzenia bardziej elastycznych i 
dwutorowych ścieżek kariery dla 
zatrudnianej kadry;

Or. en

Poprawka 24
Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że korzyści płynące z 
poprawy dialogu i współpracy pomiędzy 
uniwersytetami a przedsiębiorstwami w 
tym kontekście będą miały takie samo 
znaczenie dla poprawy dialogu i 
współpracy pomiędzy uniwersytetami a 
instytucjami krajowymi, europejskimi i 
międzynarodowymi oraz organizacjami 
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społeczeństwa obywatelskiego, jak 
również poprawią współdziałanie 
uniwersytetów i samego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. stoi na stanowisku że jedną z 
inicjatyw, która promowałaby mobilność, 
pomagałaby młodym naukowcom w ich 
karierze i gwarantowałaby większe 
zaangażowanie środowiska 
przedsiębiorców jest organizacja 
podyplomowych europejskich programów 
studiów magisterskich doskonalenia 
zawodowego (European Masters of 
Excellence), we współpracy z różnymi 
uczelniami i przy aktywnym udziale 
przedsiębiorstw wraz z systemem 
stypendiów dla studentów i zachęt dla 
badaczy;

Or. en

Poprawka 26
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zachęca Komisję do stworzenia zachęt 
na rzecz rozwoju europejskiego rynku 
własności intelektualnej, który pozwoli 
uczelniom, publicznym organizacjom 
badawczym oraz małym przedsiębiorcom

8. zachęca Komisję do stworzenia zachęt 
na rzecz rozwoju konkurencyjnego 
europejskiego rynku własności 
intelektualnej, który pozwoli uczelniom, 
publicznym organizacjom badawczym oraz 
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na znalezienie partnerów, inwestorów oraz 
korzystniejszego wynagrodzenia za prawa 
do własności intelektualnej (IPR), 
umiejętności i wiedzy; wskazuje, że na 
większości uczelni istnieje potrzeba 
wzmocnienia profesjonalnego zarządzania 
prawami własności intelektualnej;

małym i średnim przedsiębiorstwom na 
znalezienie partnerów i inwestorów w 
zakresie praw do własności intelektualnej 
(IPR), umiejętności i wiedzy; wskazuje, że 
na większości uczelni istnieje potrzeba 
wzmocnienia profesjonalnego zarządzania 
prawami własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 27
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla potrzebę przyspieszenia 
działań podejmowanych na rzecz promocji 
jednolitego patentu europejskiego, 
gwarantującego niedrogą, wydajną, 
skuteczną i wysokiej jakości ochronę 
prawną produktów i usług 
innowacyjnych, szczególnie w MŚP oraz 
spójny europejski system rozstrzygania 
sporów patentowych;

Or. en

Poprawka 28
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. przyznaje, że zarówno w kształceniu jak 
i w badaniach należy wzmocnić 
wielopłaszczyznowe podejście do wiedzy, 
a w związku z tym wyraża przekonanie, że 
zarówno uczelnie jak i przedsiębiorstwa 

9. przyznaje, że zarówno w kształceniu jak 
i w badaniach należy wzmocnić 
wielopłaszczyznowe podejście do wiedzy, 
a w związku z tym wyraża przekonanie, że 
zarówno uczelnie jak i przedsiębiorstwa
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mogłyby skorzystać na wspólnym 
rozwijaniu umiejętności 
interdyscyplinarnych i przedsiębiorczości; 
podkreśla skuteczne inicjatywy takie jak 
staże dla studentów oraz pracowników 
naukowych, występowanie 
przedsiębiorców w roli wykładowców 
odwiedzających, dwutorowych kursów 
oraz połączonych zespołów pracowników;

mogłyby skorzystać na wspólnym 
rozwijaniu umiejętności multi- i 
interdyscyplinarnych i przedsiębiorczości
elastycznie dostosowując kierunki studiów 
oraz specjalności i specjalizacje do potrzeb 
gospodarki, w tym małych i średnich 
przedsiębiorstw; podkreśla skuteczne 
inicjatywy takie jak staże dla studentów 
oraz pracowników naukowych, 
występowanie przedsiębiorców w roli 
wykładowców odwiedzających, 
dwutorowych kursów oraz połączonych 
zespołów pracowników;

Or. pl

Poprawka 29
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa władze krajowe, regionalne i 
lokalne do dalszego badania i finansowania 
procesów, we współpracy z sektorem 
prywatnym, co poprawi współpracę uczelni 
i przedsiębiorstw oraz do usunięcia barier 
administracyjnych, które ją ograniczają; 

11. wzywa władze krajowe, regionalne i 
lokalne do dalszego badania i finansowania 
procesów, we współpracy z sektorem 
prywatnym, co poprawi współpracę uczelni 
i przedsiębiorstw oraz do usunięcia barier 
administracyjnych, które ją ograniczają; 
rozporządzenie dotyczące funduszy 
strukturalnych umożliwia finansowanie 
środków wspierających małe i średnie  
przedsiębiorstwa zgodnie z systemem 
bonów na wiedzę stosowanym obecnie w 
szeregu państw członkowskich; 

Or. nl
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Poprawka 30
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. przyznając, że każda współpraca 
wymaga specjalnego podejścia oraz że 
istnieją różne rodzaje mechanizmów 
współpracy, wyraża przekonanie, że można 
korzystać z doświadczeń realizowanych z 
powodzeniem struktur, przykładów, 
prezentacji i wzorców oraz że należy 
poprawić rozpowszechnianie przykładów 
dobrych praktyk i przedsięwzięć 
zakończonych sukcesem oraz dostęp do 
nich;

12. przyznając, że każda współpraca 
wymaga specjalnego podejścia oraz że 
istnieją różne rodzaje mechanizmów 
współpracy, wyraża przekonanie, że można 
korzystać z doświadczeń realizowanych z 
powodzeniem struktur, przykładów, 
prezentacji i wzorców oraz że należy 
poprawić rozpowszechnianie przykładów 
dobrych praktyk i przedsięwzięć 
zakończonych sukcesem oraz dostęp do 
nich; szczególnie podkreśla potrzebę 
uwzględnienia dobrych praktyk 
wprowadzonych przez innowacyjne 
przedsiębiorstwa, jak również wiedzy w 
zakresie współpracy w procesie 
kształcenia doktorantów, pozyskanej w 
ramach szóstego programu ramowego;

Or. en

Poprawka 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. dla kształtowania głębszych relacji 
pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców a 
środowiskiem badawczym i 
uniwersytetami, konieczne jest, by 
państwa członkowskie i UE ułatwiły 
zaangażowanie i współpracę fundacji, 
szpitali oraz prywatnych i publicznych 
szkół wyższych w proces kształcenia i 
promocję badań;
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Or. es

Poprawka 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. państwa członkowskie i UE winny 
stworzyć zachęty finansowe oraz 
udogodnienia administracyjne 
stymulujące wprowadzenie kursów 
kształcenia przez całe życie, tak by 
przedłużyć zdolność obywateli do pracy, w 
tym również pracowników i zachęcać do 
włączenia osób starszych w cykl 
produkcyjny;

Or. es


