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Predlog spremembe 1
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije, ki nudi 
pregled prvih treh let delovanja foruma EU 
za dialog med univerzami in podjetji in 
postavlja izzive za prihodnost, kot so 
podpiranje inovacij, vzpostavljanje 
podjetništva in krepitev prenosa znanja;

1. pozdravlja sporočilo Komisije, ki nudi 
pregled prvih treh let delovanja foruma EU 
za dialog med univerzami in podjetji in 
postavlja izzive za prihodnost, kot so 
podpiranje inovacij, spodbujanje raziskav,
vzpostavljanje podjetništva, krepitev 
prenosa znanja in vzbujanje zanimanja 
mladih raziskovalcev za evropski trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 2
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da izzivi, navedeni v sporočilu, 
niso novi; meni pa, da je stalen dialog in 
sodelovanje na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, vključno z izmenjavo 
najboljših praks v zvezi s programi in 
instrumenti, ključnega pomena pri 
vzpostavljanju tesnejših vezi med 
univerzitetnimi in podjetniškimi 
skupnostmi, saj se tako premoščajo 
morebitne kulturne, institucionalne in 
operativne ovire med njimi;

2. priznava, da izzivi, navedeni v sporočilu, 
niso novi; meni pa, da je stalen dialog in 
sodelovanje na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, vključno z izmenjavo 
najboljših praks v zvezi s programi in 
instrumenti, ključnega pomena pri 
vzpostavljanju tesnejših vezi in partnerstev
med univerzitetnimi in podjetniškimi 
skupnostmi, saj se tako premoščajo 
morebitne kulturne, institucionalne in 
operativne ovire med njimi, hkrati pa se 
prispeva k ustvarjanju družbe, temelječe 
na znanju, razvoju uporabnih raziskav in 
boljšim možnostim zaposlitve na trgu za 
diplomirance;

Or. ro
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Predlog spremembe 3
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da izzivi, navedeni v sporočilu, 
niso novi; meni pa, da je stalen dialog in 
sodelovanje na regionalni, nacionalni in 
evropski ravni, vključno z izmenjavo 
najboljših praks v zvezi s programi in 
instrumenti, ključnega pomena pri 
vzpostavljanju tesnejših vezi med 
univerzitetnimi in podjetniškimi 
skupnostmi, saj se tako premoščajo 
morebitne kulturne, institucionalne in 
operativne ovire med njimi;

2. priznava, da izzivi, navedeni v sporočilu, 
niso novi in da do sedaj niso bili uspešno 
obravnavani; meni pa, da je stalen dialog 
in sodelovanje na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, vključno z 
izmenjavo najboljših praks v zvezi s 
programi in instrumenti, ključnega pomena 
pri vzpostavljanju tesnejših vezi med 
univerzitetnimi in podjetniškimi 
skupnostmi, saj se tako premoščajo 
morebitne kulturne, institucionalne in 
operativne ovire med njimi;

Or. en

Predlog spremembe 4
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da se evropske univerze 
močno razlikujejo glede na velikost, 
disciplino, nacionalnost in vrsto; meni pa, 
da bi lahko vsaki na svoj način koristilo 
sodelovanje s podjetniško skupnostjo pod 
pogojem, da obstaja jasno zavedanje o 
dejanskem okviru, v katerem naj se 
razvijajo njihove raziskovalne in 
izobraževalne zmožnosti;

3. priznava, da se evropske univerze
močno razlikujejo glede na velikost, 
disciplino, nacionalnost in vrsto; meni pa, 
da bi lahko vsaki na svoj način koristilo 
nacionalno in čezmejno sodelovanje s 
podjetniško skupnostjo pod pogojem, da 
obstaja jasno zavedanje o dejanskem 
okviru, v katerem naj se razvijajo njihove 
raziskovalne in izobraževalne zmožnosti;
meni, da bi s tem močno prispevali tudi k 
sodelovanju med univerzami in 
podjetniško skupnostjo na regionalni 
ravni;
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Predlog spremembe 5
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da se evropske univerze 
močno razlikujejo glede na velikost, 
disciplino, nacionalnost in vrsto; meni pa, 
da bi lahko vsaki na svoj način koristilo 
sodelovanje s podjetniško skupnostjo pod 
pogojem, da obstaja jasno zavedanje o 
dejanskem okviru, v katerem naj se 
razvijajo njihove raziskovalne in 
izobraževalne zmožnosti;

3. priznava, da se evropske univerze 
močno razlikujejo glede na velikost, vire, 
discipline, organizacijo, nacionalnost in 
vrsto; meni pa, da bi lahko vsaki na svoj 
način koristilo sodelovanje s podjetniško 
skupnostjo pod pogojem, da obstaja jasno 
zavedanje o dejanskem okviru, v katerem 
naj se razvijajo njihove raziskovalne in 
izobraževalne zmožnosti;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da morajo podjetja povečati 
svojo absorbcijsko zmožnost za uporabo in 
prenos znanstvenega znanja, ki ga 
proizvedejo univerze, tako da spodbujajo 
notranje raziskave in se udeležujejo 
aktivne politike zaposlovanja doktorskih 
diplomirancev in raziskovalcev;

4. poudarja, da morajo podjetja povečati 
svojo absorpcijsko zmožnost za uporabo in 
prenos znanstvenega znanja, ki ga 
proizvedejo univerze, spodbujajo notranje 
raziskave, vseživljenjsko učenje in 
nadaljevanje izobraževanje ter privzamejo 
aktivno politiko sporočanja svojih potreb 
akademski skupnosti in zaposlovanja 
doktorskih in podoktorskih diplomirancev 
in raziskovalcev;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da je treba okrepiti povezave 
med izobraževalnimi ustanovami in 
malimi in srednjimi podjetji ter spodbujati 
kulturo podjetništva na vseh ravneh 
nacionalnih in regionalnih izobraževalnih 
sistemov; spodbuja podaljšanje in širitev 
posameznih programov mobilnosti, kot sta 
Erasmus za mlade podjetnike in Erasmus 
za pripravnike; meni, da bi bile lahko 
takšne pobude koristne tudi za doseganje 
ciljev mobilnosti, učenja jezikov in 
pridobivanja izkušenj na področju 
podjetništva in delovanja v 
multikulturnem okolju;

Or. en

Predlog spremembe 8
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da se na trgu dela kaže 
vedno večja razlika med kvalifikacijami 
diplomirancev in kvalifikacijami, ki so 
iskane na trgu dela, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj pripravijo srednje- in 
dolgoročne napovedi v zvezi s 
kvalifikacijami, po katerih se povprašuje 
na trgu dela, da bi izobraževalne 
programe uskladili s trendi v 
gospodarstvu;

Or. ro
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Predlog spremembe 9
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. opozarja na potrebo po strokovnem 
kadru v raziskovalnih ustanovah, ki znajo 
odkrivati in upravljati znanstvene vire s 
tržnim potencialom;

Or. en

Predlog spremembe 10
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da bi moral dialog in sodelovanje 
med univerzami in podjetji temeljiti na 
recipročnosti, torej da bi se spodbujala bolj 
podjetniška univerza in hkrati bolj na 
znanju temelječa podjetja; ponovno 
poudarja, da je to mogoče doseči brez 
ogrožanja neodvisnosti, avtonomije in 
javnega značaja univerz; 

5. poudarja, da bi moral dialog in 
sodelovanje med univerzami in podjetji 
temeljiti na recipročnosti, torej da bi se 
spodbujala bolj podjetniška univerza in 
hkrati bolj na znanju temelječa podjetja; 
ponovno poudarja, da je to mogoče doseči 
na primer z uvedbo sistema potrdil o 
znanju, kakršen se že uporablja v številnih 
državah članicah, zlasti malim in 
srednjim podjetjem omogočili okrepitev 
raziskovalnih zmogljivosti, brez ogrožanja 
neodvisnosti, avtonomije in javnega 
značaja univerz; 

Or. nl
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Predlog spremembe 11
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi moral dialog in 
sodelovanje med univerzami in podjetji 
temeljiti na recipročnosti, torej da bi se 
spodbujala bolj podjetniška univerza in 
hkrati bolj na znanju temelječa podjetja; 
ponovno poudarja, da je to mogoče doseči 
brez ogrožanja neodvisnosti, avtonomije in 
javnega značaja univerz;

5. poudarja, da bi moral dialog in 
sodelovanje med univerzami in podjetji 
temeljiti na recipročnosti, zaupanju, 
medsebojnem spoštovanju in preglednosti,
torej da bi se spodbujala bolj podjetniška 
univerza in hkrati bolj na znanju temelječa 
podjetja; ponovno poudarja, da je to 
mogoče doseči brez ogrožanja 
neodvisnosti, avtonomije in javnega 
značaja univerz;

Or. en

Predlog spremembe 12
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je za spodbujanje 
podjetniškega duha pri študentih nujno 
na eni strani izboljšati usposabljanje 
univerzitetnih akademskih kadrov v tem 
sektorju s pobudami, kot je vseživljenjsko 
učenje, ter na drugi strani v študijske 
programe vključiti seminarje/simpozije s 
predstavniki podjetniške skupnosti, s 
čimer bodo študenti pridobili pravi 
vpogled v svet ekonomije;

Or. fr



AM\803214SL.doc 9/18 PE438.395v01-00

SL

Predlog spremembe 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi morale univerze odpreti 
vrata podjetjem in delodajalcem, da bodo 
lahko podali priporočila v zvezi z vsebino 
poučevanja ter usposabljanja, znanja in 
spretnosti, ki naj jih študenti osvojijo, da 
bodo dobro opremljeni za svoje delo;
ugotavlja, da je ta praksa privedla do 
dobrih rezultatov, kjer je bila do sedaj 
uporabljena;

Or. es

Predlog spremembe 14
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba obsežneje 
spodbujati ustvarjanje in množenje 
delovnih mest, kar je zlasti v tej recesiji 
prednostna naloga Evropske unije, ter 
poziva Komisijo, naj uporabi svoje vire in 
instrumente za spodbujanje razvoja 
kulture podjetništva ter izmenjav med 
univerzami in podjetji, tako da poenostavi 
postopke in oklesti birokracijo;

Or. ro
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Predlog spremembe 15
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da je prenos znanja v odprtem okolju 
izredno pomemben; priznava, da je to 
mogoče doseči z različnimi instrumenti, 
kot so objave in seminarji, uradi za prenos 
tehnologije, regionalno sodelovanje, 
ustanavljanje in odcepljanje podjetij, 
sodelovalno raziskovanje in mobilnost 
raziskovalcev; meni pa, da sta družbena in 
človeška razsežnost sodelovanja izjemno 
pomembni; zato trdno podpira pobude za 
spodbujanje neposrednih stikov med 
univerzami in podjetji;

6. meni, da je prenos znanja v odprtem 
okolju izredno pomemben; priznava, da je 
to mogoče doseči z različnimi instrumenti, 
kot so objave in seminarji, uradi za prenos 
tehnologije, regionalno sodelovanje, 
ustanavljanje in odcepljanje podjetij, 
sodelovalno raziskovanje in mobilnost 
raziskovalcev; meni pa, da sta družbena in 
človeška razsežnost sodelovanja izjemno 
pomembni; zato trdno podpira pobude za 
spodbujanje neposrednih stikov med 
univerzami in podjetji, zlasti malimi in 
srednjimi podjetji;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je prenos znanja v odprtem 
okolju izredno pomemben; priznava, da je 
to mogoče doseči z različnimi instrumenti, 
kot so objave in seminarji, uradi za prenos 
tehnologije, regionalno sodelovanje, 
ustanavljanje in odcepljanje podjetij, 
sodelovalno raziskovanje in mobilnost 
raziskovalcev; meni pa, da sta družbena in 
človeška razsežnost sodelovanja izjemno 
pomembni; zato trdno podpira pobude za 
spodbujanje neposrednih stikov med 
univerzami in podjetji;

6. meni, da je prenos znanja v odprtem 
okolju izredno pomemben; priznava, da je 
to mogoče doseči z različnimi instrumenti, 
kot so objave in seminarji, uradi za prenos 
tehnologije, regionalno sodelovanje, 
podpora ustanavljanju in odcepljanju
podjetij, sodelovalno raziskovanje in 
mobilnost raziskovalcev; meni pa, da sta 
družbena in človeška razsežnost 
sodelovanja izjemno pomembni; zato trdno 
podpira pobude za spodbujanje 
neposrednih stikov med univerzami in 
podjetji;
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Predlog spremembe 17
Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da se bodo z okrepitvijo 
dialoga in sodelovanja med univerzami in 
podjetji povečale možnosti za vzajemne 
koristi, ki bodo spodbudile gospodarsko 
rast, hkrati pa bodo koristne v širšem 
družbenem okviru, saj bodo prispevale k 
razvoju družbe, temelječe na znanju;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja potrebo po podrobnejših 
informacijah o okviru za spodbujanje 
uspešnega dialoga med univerzami in 
podjetji; meni, da bi morali biti akademski 
kadri, študenti in podjetniki ustrezno 
obveščeni o orodjih in mehanizmih, s 
katerimi lahko povečajo učinkovitost, 
uspešnost in vzajemno koristnost 
medsebojnega sodelovanja;

Or. en



PE438.395v01-00 12/18 AM\803214SL.doc

SL

Predlog spremembe 19
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, kako pomembna je udeležba 
v vseživljenjskem učenju, zlasti z razvojem 
programov učenja na daljavo, ki so 
posebej prilagojeni novim tehnologijam, 
in programov za starejše od 45 let, ki so 
ranljivejše in se soočajo z večjim 
tveganjem za socialno izključenost;

Or. ro

Predlog spremembe 20
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. pozdravlja pripravljenost Komisije, da 
vzpostavi spletno mesto za izmenjavo in 
razširjanje najboljših praks, ter poudarja, 
kako pomembno je uporabljati nove 
tehnologije za spodbujanje tesnejšega 
sodelovanja med univerzitetno in 
podjetniško skupnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 21
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. pozdravlja vzpostavitev enotne 
evropske mreže podjetij in raziskovalnih 
središč, saj združuje storitve, ki so jih do 
sedaj opravljali evropski informacijski 
centri in inovacijski relejni centri;

Or. en

Predlog spremembe 22
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je večja mobilnost 
raziskovalcev preko državnih meja ter med 
akademskim in podjetniškim svetom, tako 
kratkoročno kot dolgoročno, nujna za 
povečanje prenosa znanja; v zvezi s tem 
poziva države članice in Komisijo, naj 
temeljito pregledajo obstoječi pravni in 
finančni okvir ter zmanjšajo nepotrebne 
ovire za mobilnost, pri čemer naj bojo 
posebej pozorne na priznanje akademske 
usposobljenosti; poziva univerze, naj za 
svoje kadre uvedejo prožnejše in dvojne 
poklicne poti;

7. meni, da je večja mobilnost 
raziskovalcev preko državnih meja ter med 
akademskim in podjetniškim svetom, tako 
kratkoročno kot dolgoročno, nujna za 
povečanje prenosa znanja; v zvezi s tem 
poziva države članice in Komisijo, naj 
temeljito pregledajo obstoječi pravni in 
finančni okvir ter zmanjšajo nepotrebne 
ovire za mobilnost, pri čemer naj bojo 
posebej pozorne na priznanje akademske 
usposobljenosti; poziva univerze, naj za 
svoje sodelavce uvedejo prožnejše in 
dvojne poklicne poti in zagotovijo, da bo 
razvoj njihove poklicne poti odvisen od 
zaslug na področju iznajdb in inovacij;

Or. pl

Predlog spremembe 23
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je večja mobilnost 
raziskovalcev preko državnih meja ter med 
akademskim in podjetniškim svetom, tako 
kratkoročno kot dolgoročno, nujna za 
povečanje prenosa znanja; v zvezi s tem 
poziva države članice in Komisijo, naj 
temeljito pregledajo obstoječi pravni in 
finančni okvir ter zmanjšajo nepotrebne 
ovire za mobilnost, pri čemer naj bojo 
posebej pozorne na priznanje akademske 
usposobljenosti; poziva univerze, naj za 
svoje kadre uvedejo prožnejše in dvojne 
poklicne poti;

7. meni, da je večja kratkoročna in 
dolgoročna mobilnost raziskovalcev preko 
državnih meja ter med akademskim in 
podjetniškim svetom, ob ustreznem 
upoštevanju načela nediskriminacije,
nujna za povečanje prenosa znanja; v zvezi 
s tem poziva države članice in Komisijo, 
naj temeljito pregledajo obstoječi pravni in 
finančni okvir ter odpravijo nepotrebne 
ovire za mobilnost, pri čemer naj bojo 
posebej pozorne na priznanje akademske 
usposobljenosti in zmanjšanje birokracije; 
poziva univerze, naj za svoje kadre uvedejo 
prožnejše in dvojne poklicne poti;

Or. en

Predlog spremembe 24
Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi bile koristi okrepitve 
dialoga in sodelovanja med univerzami in 
podjetji na tem področju prav tako 
pomembne za krepitev dialoga in 
sodelovanja med univerzami ter 
nacionalnimi, evropskimi in 
mednarodnimi ustanovami in 
organizacijami civilne družbe, pa tudi za 
izboljšanje interakcije med univerzami in 
širšo družbo;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je primer pobude, ki bi 
spodbudila mobilnost, pomagala mladim 
raziskovalcem na poklicni poti in 
zagotovila večjo udeležbo podjetij, 
organizacija podiplomskih programov 
„European Master of Excellence“, v 
sodelovanju z različnimi univerzami in z 
dejavnim sodelovanjem podjetij ter v 
kombinaciji s štipendijami za študente in 
spodbudami za raziskovalce;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. spodbuja Komisijo, naj pripravi pobude 
za razvoj trga EU za intelektualno lastnino, 
ki bi univerzam, javnim raziskovalnim 
organizacijam in malim podjetjem olajšal 
iskanje partnerjev, vlagateljev in 
pravičnejše cene za svoje pravice 
intelektualne lastnine, spretnosti in znanja; 
opozarja, da je mogoče na večini univerz 
okrepiti strokovno upravljanje pravic 
intelektualne lastnine;

8. spodbuja Komisijo, naj pripravi pobude 
za razvoj konkurenčnega trga EU za 
intelektualno lastnino, ki bi univerzam, 
javnim raziskovalnim organizacijam in 
malim in srednjim podjetjem olajšal 
iskanje partnerjev in vlagateljev za svoje 
pravice intelektualne lastnine, spretnosti in 
znanja; opozarja, da je mogoče na večini 
univerz okrepiti strokovno upravljanje 
pravic intelektualne lastnine;

Or. en



PE438.395v01-00 16/18 AM\803214SL.doc

SL

Predlog spremembe 27
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba pospešiti 
prizadevanja za promocijo enotnega 
evropskega patenta, ki bo zagotovil 
poceni, učinkovito, uspešno in visoko 
kakovostno pravno zaščito za inovativne 
proizvode in storitve, zlasti malim in 
srednjim podjetjem, ter usklajen evropski 
sistem reševanja patentnih sporov;

Or. en

Predlog spremembe 28
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. priznava, da je treba v izobraževanju in 
raziskavah okrepiti multidisciplinarni 
pristop k znanju, ter zato meni, da bi lahko 
skupen razvoj interdisciplinarnih in
podjetniških spretnosti koristil tako 
univerzam kot podjetjem; opozarja na 
uspešne pobude, kot so staži za študente in 
zaposlene, podjetniki kot obiskujoči 
predavatelji, dvosmerni programi in delitev 
kadrov;

9. priznava, da je treba v izobraževanju in 
raziskavah okrepiti multidisciplinarni 
pristop k znanju, ter zato meni, da bi lahko 
skupen razvoj multi- in interdisciplinarnih 
ter podjetniških spretnosti koristil tako 
univerzam kot podjetjem, če bi pri 
snovanju študijskih programov, 
strokovnih področij in specializacij 
upoštevali potrebe gospodarstva, vključno 
z malimi in srednjimi podjetji; opozarja na 
uspešne pobude, kot so staži za študente in 
zaposlene, podjetniki kot obiskujoči 
predavatelji, dvosmerni programi in delitev 
kadrov;

Or. pl
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Predlog spremembe 29
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva nacionalne, regionalne in 
lokalne oblasti, naj skupaj z zasebnim 
sektorjem še naprej preučujejo in 
financirajo procese, ki krepijo sodelovanje 
med univerzami in podjetji, ter odpravijo 
upravne ovire, ki jih zavirajo; 

11. poziva nacionalne, regionalne in 
lokalne oblasti, naj skupaj z zasebnim 
sektorjem še naprej preučujejo in 
financirajo procese, ki krepijo sodelovanje 
med univerzami in podjetji, ter odpravijo 
upravne ovire, ki jih zavirajo; opozarja, da 
uredba o strukturnih skladih zagotavlja 
možnost financiranja podpornih ukrepov 
za mala in srednja podjetja v okviru 
sistema potrdil o znanju, ki ga že 
uporabljajo številne države članice;

Or. nl

Predlog spremembe 30
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. priznava, da je treba vsako sodelovanje 
obravnavati posebej in da obstajajo 
različne vrste mehanizmov sodelovanja, 
vendar meni, da se je mogoče kaj naučiti 
od uspešnih struktur, primerov, 
predstavitev in zgledov ter da bi bilo treba 
okrepiti razširjanje primerov dobrih praks 
in zgodb o uspehu ter izboljšati dostop do 
njih.

12. priznava, da je treba vsako sodelovanje 
obravnavati posebej in da obstajajo 
različne vrste mehanizmov sodelovanja, 
vendar meni, da se je mogoče kaj naučiti 
od uspešnih struktur, primerov, 
predstavitev in zgledov ter da bi bilo treba 
okrepiti razširjanje primerov dobrih praks 
in zgodb o uspehu ter izboljšati dostop do 
njih; zlasti poudarja, da je treba upoštevati 
dobre prakse, ki jih uvajajo inovativna 
podjetja, ter znanje, pridobljeno pod 
okriljem šestega okvirnega programa v 
zvezi s sodelovanjem pri doktorskem 
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izobraževanju.

Or. en

Predlog spremembe 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. meni, da bi morale države članice in 
Evropa, če želijo najti tesnejše povezave 
med podjetji ter raziskovalnimi 
skupnostmi in univerzami, spodbuditi 
skupno udeležbo ustanov, bolnic in ter 
javnih in zasebnih univerz v procesu 
izobraževanja in spodbujanju raziskav;

Or. es

Predlog spremembe 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. meni, da morajo države članice in 
EU zagotoviti finančne spodbude in 
upravne zmogljivosti za spodbujanje 
uvedbe programov vseživljenjskega 
izobraževanja, s katerimi bi podaljšali 
uporabnost posameznikov in delavcev ter 
spodbudili vključevanje starejših v krog 
produktivnosti;

Or. es


