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Amendamentul 1
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută comunicarea Comisiei în care se 
evaluează primii trei ani de funcționare a 
Forumului european pentru dialogul dintre 
universități și întreprinderi și se stabilesc 
provocările viitoare, cum ar fi încurajarea 
inovației, a spiritului întreprinzător și
mărirea transferului de cunoștințe;

1. salută comunicarea Comisiei în care se 
evaluează primii trei ani de funcționare a 
Forumului european pentru dialogul dintre 
universități și întreprinderi și se stabilesc 
provocările viitoare, cum ar fi încurajarea 
inovației, a spiritului întreprinzător, 
promovarea cercetării, intensificarea
transferului de cunoștințe și atragerea de 
tineri cercetători pe piața europeană a 
muncii;

Or. en

Amendamentul 2
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Recunoaște că provocările identificate în 
comunicare nu sunt noi; consideră, cu toate 
acestea, că dialogul continuu și colaborarea 
la nivel regional, național și european, 
inclusiv schimbul de cele mai bune practici 
în ceea ce privește programele și 
instrumentele, sunt de o importanță 
hotărâtoare în stabilirea de legături mai 
strânse între universități și sectorul 
întreprinderilor, contribuind astfel la 
depășirea eventualelor obstacole culturale, 
instituționale și operaționale dintre ele;

2. Recunoaște că provocările identificate în 
comunicare nu sunt noi; consideră, cu toate 
acestea, că dialogul continuu și colaborarea 
la nivel regional, național și european, 
inclusiv schimbul de cele mai bune practici 
în ceea ce privește programele și 
instrumentele, sunt de o importanță 
hotărâtoare în stabilirea de legături mai 
strânse și parteneriate între universități și 
sectorul întreprinderilor, contribuind astfel 
la construirea societății bazate pe 
cunoaștere, la dezvoltarea cercetării 
aplicate, la o mai bună integrare pe piața 
muncii a absolvenților și la depășirea 
eventualelor obstacole culturale, 
instituționale și operaționale dintre ele;
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Amendamentul 3
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște că provocările identificate în 
comunicare nu sunt noi; consideră, cu toate 
acestea, că dialogul continuu și colaborarea 
la nivel regional, național și european, 
inclusiv schimbul de cele mai bune practici 
în ceea ce privește programele și 
instrumentele, sunt de o importanță 
hotărâtoare în stabilirea de legături mai 
strânse între universități și sectorul 
întreprinderilor, contribuind astfel la 
depășirea eventualelor obstacole culturale, 
instituționale și operaționale dintre ele;

2. recunoaște că provocările identificate în 
comunicare nu sunt noi și că, până în 
prezent, nu au fost abordate cu succes;  
consideră, cu toate acestea, că dialogul 
continuu și colaborarea la nivel local,
regional, național și european, inclusiv 
schimbul de cele mai bune practici în ceea 
ce privește programele și instrumentele, 
sunt de o importanță hotărâtoare în 
stabilirea de legături mai strânse între 
universități și sectorul întreprinderilor, 
contribuind astfel la depășirea eventualelor 
obstacole culturale, instituționale și 
operaționale dintre ele;

Or. en

Amendamentul 4
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște existența unor diferențe
foarte mari între universitățile europene, în 
ceea ce privește mărimea, disciplinele, 
naționalitățile și tipul acestora; consideră, 
totuși, că fiecare dintre ele ar putea 
beneficia în felul său din colaborarea cu 
sectorul întreprinderilor, cu condiția unei 

3. recunoaște existența unor diferențe 
foarte mari între universitățile europene, în 
ceea ce privește mărimea, disciplinele, 
naționalitățile și tipul acestora; consideră, 
totuși, că fiecare dintre ele ar putea 
beneficia în felul său din colaborarea la 
nivel național și transfrontalier cu 
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cunoașteri clare a contextului actual în care 
are loc dezvoltarea capacităților lor în 
domeniile cercetării și educației;

sectorul întreprinderilor, cu condiția unei 
cunoașteri clare a contextului actual în care 
are loc dezvoltarea capacităților lor în 
domeniile cercetării și educației; consideră 
că, și la nivel regional, se realizează o 
contribuție semnificativă la colaborarea 
dintre universități și sfera afacerilor;

Or. nl

Amendamentul 5
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște existența unor diferențe 
foarte mari între universitățile europene, în 
ceea ce privește mărimea, disciplinele, 
naționalitățile și tipul acestora; consideră, 
totuși, că fiecare dintre ele ar putea 
beneficia în felul său din colaborarea cu 
sectorul întreprinderilor, cu condiția unei 
cunoașteri clare a contextului actual în care 
are loc dezvoltarea capacităților lor în 
domeniile cercetării și educației;

3. recunoaște existența unor diferențe 
foarte mari între universitățile europene, în 
ceea ce privește mărimea, resursele, 
disciplinele, organizarea, naționalitățile și 
tipul acestora; consideră, totuși, că fiecare 
dintre ele ar putea beneficia în felul său din 
colaborarea cu sectorul întreprinderilor, cu 
condiția unei cunoașteri clare a contextului 
actual în care are loc dezvoltarea 
capacităților lor în domeniile cercetării și 
educației;

Or. en

Amendamentul 6
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este necesară mărirea 
capacității de absorbție a întreprinderilor în 
ceea ce privește utilizarea și transformarea 
cunoștințelor științifice generate de 

4. subliniază că este necesară mărirea 
capacității de absorbție a întreprinderilor în 
ceea ce privește utilizarea și transformarea 
cunoștințelor științifice generate de 
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universități, prin încurajarea cercetării 
interne și recrutarea activă de persoane cu 
doctorat și de cercetători;

universități, încurajarea cercetării interne, a 
învățării de-a lungul vieții și a educației 
continue, precum și comunicarea activă a 
nevoilor lor sferei academice și recrutarea 
de persoane și de cercetători cu doctorat și 
cu studii postdoctorale;

Or. en

Amendamentul 7
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra necesității de a 
consolida legăturile dintre instituțiile de 
învățământ și IMM-uri și de a promova o 
cultură a antreprenoriatului la toate 
nivelurile sistemelor de învățământ 
regionale și naționale; încurajează 
extinderea sistemelor de mobilitate 
individuală cum ar fi „Erasmus pentru 
tineri antreprenori” și „Erasmus pentru 
ucenici”; consideră că astfel de inițiative 
ar putea, de asemenea, contribui la 
realizarea obiectivelor privind mobilitatea, 
învățarea de limbi străine și acumularea 
unei experiențe multiculturale și 
antreprenoriale;

Or. en

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că pe piața forței de 
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muncă se constată tot mai frecvent 
neconcordanța între competențele 
absolvenților și calificările solicitate pe 
piața forței de muncă și încurajează 
Comisia și Statele Membre să elaboreze 
prognoze pe termen mediu și lung privind 
competențele necesare pe piața forței de 
muncă în vederea corelării programei 
educaționale cu dezvoltarea economică;

Or. ro

Amendamentul 9
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază nevoia, în cadrul 
instituțiilor de cercetare, de personal 
specializat care să aibă capacitatea de a 
identifica și de a gestiona resursele de 
cunoștințe cu potențial de afaceri;

Or. en

Amendamentul 10
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că dialogul și 
colaborarea dintre universități și 
întreprinderi ar trebui bazate pe 
reciprocitate, încurajându-se în același timp 
spiritul întreprinzător în universități și 
întreprinderile bazate pe cunoaștere; 
reiterează faptul că acest obiectiv poate fi 
realizat fără a se compromite independența, 

5. subliniază faptul că dialogul și 
colaborarea dintre universități și 
întreprinderi ar trebui bazate pe 
reciprocitate, încurajându-se în același timp 
spiritul întreprinzător în universități și 
întreprinderile bazate pe cunoaștere; 
reiterează faptul că acest obiectiv poate fi 
realizat, de exemplu, prin introducerea 
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autonomia și caracterul public al 
universităților; 

unui sistem de bonuri de cunoștințe, 
precum cel utilizat în prezent în mai multe 
state membre, care să permită, în special, 
IMM-urilor să-și amelioreze capacitatea 
de cercetare fără a se compromite 
independența, autonomia și caracterul 
public al universităților; 

Or. nl

Amendamentul 11
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că dialogul și 
colaborarea dintre universități și 
întreprinderi ar trebui bazate pe 
reciprocitate, încurajându-se în același timp 
spiritul întreprinzător în universități și 
întreprinderile bazate pe cunoaștere; 
reiterează faptul că acest obiectiv poate fi 
realizat fără a se compromite independența, 
autonomia și caracterul public al 
universităților;

5. subliniază faptul că dialogul și 
colaborarea dintre universități și 
întreprinderi ar trebui bazate pe 
reciprocitate, încredere, respect reciproc și 
transparență, încurajându-se în același 
timp spiritul întreprinzător în universități și 
întreprinderile bazate pe cunoaștere; 
reiterează faptul că acest obiectiv poate fi 
realizat fără a se compromite independența, 
autonomia și caracterul public al 
universităților;

Or. en

Amendamentul 12
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, pentru a stimula spiritul 
întreprinzător în rândul studenților, este 
esențial, pe de o parte, să se consolideze 
activitățile de formare în acest sector a 
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personalului didactic din universități prin 
intermediul inițiativelor precum 
„învățarea de-a lungul vieții”, iar pe de 
altă parte, să se includă în programele de 
studii „seminarii-simpozioane” cu 
reprezentanți din lumea afacerilor, 
oferindu-le studenților un contact real cu 
mediul economic;

Or. fr

Amendamentul 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. este necesar ca universitățile să-și 
deschidă ușile în fața întreprinderilor și a 
angajatorilor, astfel încât aceștia să poată 
oferi recomandări privind conținutul 
materialului didactic și formarea, 
cunoștințele și aptitudinile pe care trebuie 
să le aibă studenții pentru a fi eficienți în 
munca lor; această practică a produs 
rezultate bune atunci când a fost aplicată;

Or. es

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea îmbunătățirii 
capacității de stimulare și creștere a 
locurilor de muncă, o prioritate pentru 
Uniunea Europeană cu deosebire în 
această perioadă de recesiune, și
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încurajează Comisia să promoveze prin 
mijloacele și instrumentele pe care le are 
la dispoziție dezvoltarea culturii 
antreprenoriale prin simplificarea 
procedurilor și reducerea birocrației în 
vederea stimulării schimburilor între 
universități și întreprinderi;

Or. ro

Amendamentul 15
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. acordă o mare importanță transferului de 
cunoștințe într-un mediu deschis; 
recunoaște existența mai multor 
instrumente prin care se poate realiza 
aceasta, cum ar fi publicațiile și 
seminariile, centrele de transfer de 
tehnologie, cooperarea regională, 
societățile nou înființate (start-ups) sau 
care se sprijină pe cercetarea universitară 
(spin-offs), colaborarea în cercetare și 
mobilitatea cercetătorilor; consideră, totuși, 
că dimensiunea socială și umană a 
interacțiunii este extrem de importantă; 
sprijină, prin urmare, cu fermitate 
inițiativele de încurajare a interacțiunilor 
directe dintre universități și întreprinderi;

6. acordă o mare importanță transferului de 
cunoștințe într-un mediu deschis; 
recunoaște existența mai multor 
instrumente prin care se poate realiza 
aceasta, cum ar fi publicațiile și 
seminariile, centrele de transfer de 
tehnologie, cooperarea regională, 
societățile nou înființate (start-ups) sau 
care se sprijină pe cercetarea universitară 
(spin-offs), colaborarea în cercetare și 
mobilitatea cercetătorilor; consideră, totuși, 
că dimensiunea socială și umană a 
interacțiunii este extrem de importantă; 
sprijină, prin urmare, cu fermitate 
inițiativele de încurajare a interacțiunilor 
directe dintre universități și întreprinderi, 
în special întreprinderile mici și mijlocii;

Or. fr

Amendamentul 16
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. acordă o mare importanță transferului de 
cunoștințe într-un mediu deschis; 
recunoaște existența mai multor 
instrumente prin care se poate realiza 
aceasta, cum ar fi publicațiile și 
seminariile, centrele de transfer de 
tehnologie, cooperarea regională, 
societățile nou înființate (start-ups) sau
care se sprijină pe cercetarea universitară 
(spin-offs), colaborarea în cercetare și 
mobilitatea cercetătorilor; consideră, totuși, 
că dimensiunea socială și umană a 
interacțiunii este extrem de importantă; 
sprijină, prin urmare, cu fermitate 
inițiativele de încurajare a interacțiunilor 
directe dintre universități și întreprinderi;

6. acordă o mare importanță transferului de 
cunoștințe într-un mediu deschis; 
recunoaște existența mai multor 
instrumente prin care se poate realiza 
aceasta, cum ar fi publicațiile și 
seminariile, centrele de transfer de 
tehnologie, cooperarea regională, sprijinul 
acordat societăților nou înființate (start-
ups) sau celor care se sprijină pe cercetarea 
universitară (spin-offs), colaborarea în 
cercetare și mobilitatea cercetătorilor; 
consideră, totuși, că dimensiunea socială și 
umană a interacțiunii este extrem de 
importantă; sprijină, prin urmare, cu 
fermitate inițiativele de încurajare a 
interacțiunilor directe dintre universități și 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 17
Hannu Takkula

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că un dialog și o colaborare 
mai intense între universități și 
întreprinderi vor oferi posibilități mai 
solide de a obține beneficii reciproce care 
nu numai stimulează creșterea 
economică, dar de asemenea sunt utile și 
dintr-o perspectivă socială mai largă prin 
contribuția lor la îmbunătățirea 
permanentă a unei societăți bazate pe 
cunoștințe;

Or. en
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Amendamentul 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază nevoia de informații mai 
detaliate privind măsura în care poate fi 
promovat un dialog eficace între 
universități și întreprinderi; consideră că 
personalul didactic, studenții și 
întreprinzătorii ar trebui informați în mod 
adecvat cu privire la instrumentele și 
mecanismele pe care le pot utiliza pentru 
a dezvolta o cooperare și o interacțiune 
mai eficiente, mai eficace și cu beneficii 
reciproce mai pronunțate;

Or. en

Amendamentul 19
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța participării la 
învățare pe tot parcursul vieții, îndeosebi 
prin dezvoltarea de cursuri la distanță, 
special adaptate pentru noile tehnologii 
precum și pentru persoanele cu vârsta de 
peste 45 de ani care sunt mai vulnerabile 
și expuse excluziunii sociale;

Or. ro
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Amendamentul 20
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. salută disponibilitatea Comisiei de a 
dezvolta un spațiu pe internet pentru 
împărtășirea și difuzarea bunelor practici 
și subliniază importanța utilizării noilor 
tehnologii pentru stimularea unei 
cooperări mai strânse între universități și 
sfera afacerilor;

Or. en

Amendamentul 21
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. salută lansarea unei rețele europene 
unice de centre de afaceri și inovare, care 
cuprinde serviciile prestate în prezent de 
Centrele Euro Info (EIC) și de Centrele 
Releu pentru Inovare (IRC);

Or. en

Amendamentul 22
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că o mai mare mobilitate a 
cercetătorilor, pe termen scurt și lung 
deopotrivă, dincolo de frontierele naționale 

7. consideră că o mai mare mobilitate a 
cercetătorilor, pe termen scurt și lung 
deopotrivă, dincolo de frontierele naționale 
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și între universități și întreprinderi, cu 
respectarea echilibrului între bărbați și 
femei, este indispensabilă pentru 
consolidarea transferului de cunoștințe; în 
acest sens, invită statele membre și 
Comisia să realizeze o revizuire 
aprofundată a cadrului juridic și financiar 
existent și să reducă obstacolele inutile în 
calea mobilității, acordând o atenție 
deosebită recunoașterii calificărilor 
universitare; invită universitățile să 
introducă posibilități de carieră mai 
flexibile și bidirecționale pentru personalul 
lor;

și între universități și întreprinderi, cu 
respectarea echilibrului între bărbați și 
femei, este indispensabilă pentru 
consolidarea transferului de cunoștințe; în 
acest sens, invită statele membre și 
Comisia să realizeze o revizuire 
aprofundată a cadrului juridic și financiar 
existent și să reducă obstacolele inutile în 
calea mobilității, acordând o atenție 
deosebită recunoașterii calificărilor 
universitare; invită universitățile să 
introducă posibilități de carieră mai
flexibile și bidirecționale pentru personalul 
lor și să coreleze cariera științifică a 
personalului cu realizările acestuia în 
materie de inovații și invenții;

Or. pl

Amendamentul 23
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că o mai mare mobilitate a 
cercetătorilor, pe termen scurt și lung 
deopotrivă, dincolo de frontierele naționale 
și între universități și întreprinderi, cu 
respectarea echilibrului între bărbați și 
femei, este indispensabilă pentru 
consolidarea transferului de cunoștințe; în 
acest sens, invită statele membre și 
Comisia să realizeze o revizuire 
aprofundată a cadrului juridic și financiar 
existent și să reducă obstacolele inutile în 
calea mobilității, acordând o atenție 
deosebită recunoașterii calificărilor 
universitare; invită universitățile să 
introducă posibilități de carieră mai 
flexibile și bidirecționale pentru personalul 
lor;

7. consideră că o mai mare mobilitate a 
cercetătorilor, pe termen scurt și lung 
deopotrivă, dincolo de frontierele naționale 
și între universități și întreprinderi, cu 
respectarea principiului nediscriminării, 
este indispensabilă pentru consolidarea 
transferului de cunoștințe; în acest sens, 
invită statele membre și Comisia să 
realizeze o revizuire aprofundată a cadrului 
juridic și financiar existent și să elimine
obstacolele inutile în calea mobilității, 
acordând o atenție deosebită recunoașterii 
calificărilor universitare și reducerii 
birocrației; invită universitățile să 
introducă posibilități de carieră mai 
flexibile și bidirecționale pentru personalul 
lor;

Or. en
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Amendamentul 24
Hannu Takkula

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că beneficiile unui 
dialog și a unei colaborări mai bune între 
universități și întreprinderi în acest
context ar fi la fel de pertinente atât în 
ceea ce privește îmbunătățirea dialogului 
și a colaborării dintre universități, 
instituțiile naționale, europene și 
internaționale și organizațiile societății 
civile, cât și în ceea ce privește 
îmbunătățirea interacțiunii dintre 
universități și societate în general;

Or. en

Amendamentul 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că una dintre inițiativele 
care ar promova mobilitatea, ar sprijini 
tinerii cercetători în cariera lor și ar 
asigura o implicare mai profundă a sferei 
de afaceri este organizarea de programe 
postuniversitare de masterat european în 
materie de excelență, în colaborare cu 
diverse universități și cu participarea 
activă a întreprinderilor, însoțite de burse 
pentru studenți și de stimulente pentru 
cercetători;

Or. en
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Amendamentul 26
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. încurajează Comisia să creeze stimulente 
pentru dezvoltarea unei piețe UE pentru 
proprietatea intelectuală, care ar permite 
universităților, organizațiilor publice de 
cercetare și micilor întreprinderi să 
găsească parteneri și investitori și să obțină 
prețuri mai echitabile pentru drepturile lor 
de proprietate intelectuală, precum și 
pentru competențele și cunoștințele lor; 
indică faptul că gestionarea profesională a 
drepturilor de proprietate intelectuală ar 
putea fi consolidată în majoritatea 
universităților;

8. încurajează Comisia să creeze stimulente 
pentru dezvoltarea unei piețe UE 
competitive pentru proprietatea 
intelectuală, care ar permite universităților, 
organizațiilor publice de cercetare și IMM-
urilor să găsească parteneri și investitori 
pentru drepturile lor de proprietate 
intelectuală, precum și pentru competențele 
și cunoștințele lor; indică faptul că 
gestionarea profesională a drepturilor de 
proprietate intelectuală ar putea fi 
consolidată în majoritatea universităților;

Or. en

Amendamentul 27
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea accelerării 
eforturilor de promovare a unui brevet 
unic european care să asigure pentru 
produsele și serviciile inovatoare o 
protecție juridică necostisitoare, eficientă, 
eficace și de înaltă calitate, în special 
pentru IMM-uri, precum și un sistem 
european armonizat de soluționare a 
litigiilor referitoare la brevete;

Or. en
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Amendamentul 28
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște că educația și cercetarea 
trebuie să își consolideze abordarea 
multidisciplinară a cunoștințelor și 
consideră, prin urmare, că atât 
universitățile, cât și întreprinderile pot 
beneficia de dezvoltarea comună a 
competențelor interdisciplinare și 
antreprenoriale; evidențiază inițiative de 
succes, cum ar fi stagiile pentru studenți și 
personal, invitarea întreprinzătorilor în 
calitate de profesori, cursurile reciproce și 
personalul comun;

9. recunoaște că educația și cercetarea 
trebuie să își consolideze abordarea 
multidisciplinară a cunoștințelor și 
consideră, prin urmare, că atât 
universitățile, cât și întreprinderile pot 
beneficia de dezvoltarea comună a 
competențelor multidisciplinare,
interdisciplinare și antreprenoriale și de 
adaptarea flexibilă a domeniilor de 
studiu, a specialităților și a specializărilor 
la necesitățile economiei, inclusiv ale 
întreprinderilor mici și mijlocii;  
evidențiază inițiative de succes, cum ar fi 
stagiile pentru studenți și personal, 
invitarea întreprinzătorilor în calitate de 
profesori, cursurile reciproce și personalul 
comun;

Or. pl

Amendamentul 29
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită autoritățile naționale, regionale și 
locale, în colaborare cu sectorul privat, să 
continue să examineze și să finanțeze 
metodele care consolidează interacțiunea 
dintre universități și întreprinderi și să 
elimine eventualele obstacole 
administrative; 

11. invită autoritățile naționale, regionale și 
locale, în colaborare cu sectorul privat, să 
continue să examineze și să finanțeze 
metodele care consolidează interacțiunea 
dintre universități și întreprinderi și să 
elimine eventualele obstacole 
administrative; regulamentul privind 
fondurile structurale oferă posibilități de 
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finanțare a măsurilor de sprijinire a 
IMM-urilor în mod similar cu sistemul 
bonurilor de cunoștințe practicat în 
prezent în mai multe state membre; 

Or. nl

Amendamentul 30
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. recunoaște că fiecare colaborare 
necesită o abordare individualizată și că 
există diferite tipuri de mecanisme de
cooperare, dar consideră se poate învăța 
din structuri, exemple, demonstrații și 
modele de succes și că diseminarea și 
accesul la exemple de bune practici și 
experiențe de succes ar trebui consolidate.

12. recunoaște că fiecare colaborare 
necesită o abordare individualizată și că 
există diferite tipuri de mecanisme de 
cooperare, dar consideră se poate învăța 
din structuri, exemple, demonstrații și 
modele de succes și că diseminarea și 
accesul la exemple de bune practici și 
experiențe de succes ar trebui consolidate;
subliniază îndeosebi necesitatea de a fi 
luate în considerare bunele practici 
aplicate de întreprinderile inovatoare, 
precum și cunoștințele dobândite în 
cadrul celui de-Al șaselea program-cadru 
în ceea ce privește studiile la nivel 
doctoral efectuate prin colaborare.

Or. en

Amendamentul 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

12a. pentru a se realiza legături mai 
strânse între sfera de afaceri, domeniul 
cercetării și universități, este necesar ca 
statele membre și Europa să faciliteze 
implicarea comună a fundațiilor, a 
spitalelor și a universităților publice și 
private în procesul educațional și în 
promovarea cercetării;

Or. es

Amendamentul 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 12b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. statele membre și UE trebuie să ofere 
stimulente financiare și facilități 
administrative pentru a stimula 
introducerea cursurilor de învățare de-a 
lungul vieții, astfel încât să fie prelungită 
perioada de activitate utilă a persoanelor 
și a lucrătorilor și să fie încurajată 
includerea persoanelor mai în vârstă în 
ciclul productiv.

Or. es


