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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията, в което се прави обзор на първите три 
години от дейността на Форума на университетите и бизнеса в ЕС и се посочват 
бъдещите предизвикателства като подпомагането на иновациите, създаването на 
предприемачество и засилването на трансфера на знания;

2. признава, че предизвикателствата, посочени от Комисията, не са нови; счита обаче, 
че непрекъснатият диалог и сътрудничеството на регионално, национално и 
европейско равнище, включително обмен на най-добри практики по отношение на 
програмите и инструментите, са изключително важни за установяване на по-тесни 
връзки между университетите и бизнес общността, като по този начин се премахват 
възможни културни, институционални и оперативни пречки помежду им,

3. признава факта, че съществуват значителни различия сред европейските 
университети по отношение на размер, дисциплина, националност и вид; счита 
обаче,че всички те биха могли по своему да се възползват от сътрудничеството с 
бизнес общността, при условие че има много добра осведоменост относно 
действителния контекст, в който се развиват възможностите им в областта на 
научноизследователската дейност и образованието;

4. подчертава необходимостта предприятията да повишат капацитета си за усвояване 
при използването и трансформирането на научното знание, създадено в 
университетите, като стимулират вътрешна научноизследователска дейност и като 
възприемат активна политика за наемане на докторанти и изследователи;

5. подчертава, че диалогът и сътрудничеството между университетите и бизнеса 
следва да са основани на взаимност, като и двете страни насърчават по-
предприемачески университети, както и ръководени от знанието предприятия; 
отново заявява, че това може да бъде постигнато, без да се накърнява 
независимостта, автономията и публичният характер на университетите;

6. отдава голямо значение на трансфера на знание в отворена среда; признава, че 
съществуват различни инструменти за неговото постигане като публикации и 
семинари, бюра за трансфер на технологии, регионално сътрудничество, създаване 
на отделни и нови предприятия, съвместни изследвания и мобилност на 
изследователите; счита обаче, че социалното и човешкото измерение на 
взаимодействието е изключително важно; затова решително подкрепя инициативите 
за насърчаване на прякото взаимодействие между университетите и бизнеса;

7. смята, че една по-висока мобилност на изследователите, както за краткосрочни, така 
и за дългосрочни периоди, отвъд националните граници и между академичните 
среди и бизнеса, която зачита равнопоставеността на половете, е наложителна при 
насърчаването на трансфера на знание; в тази връзка призовава държавите-членки и 
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Комисията да преразгледат задълбочено съществуващата правна и финансова рамка 
и да намалят ненужните бариери пред мобилността, като обърнат особено внимание 
на признаването на академичните квалификации; призовава университетите да 
въведат за персонала си възможности за по-гъвкаво професионално развитие и 
двойна кариера;

8. насърчава Комисията да създаде стимули за развитието на пазар на интелектуалната 
собственост в ЕС, който би позволил на университетите, обществените 
изследователски организации и малките предприятия да намират партньори, 
инвеститори и по-справедливи цени за своите права на интелектуална собственост 
(ПИС), умения и знания; посочва, че професионалното управление на ПИС би 
могло да бъде засилено в повечето университети;

9. признава, че е необходимо образованието и научно-изследователската дейност да 
засилят мултидисциплинарния подход към знанието, и затова счита, че и 
университетите, и предприятията биха могли да имат полза от съвместното 
развитие на интердисциплинарни и предприемачески умения; изтъква успешни 
инициативи като стажове за студенти и персонал, предприемачи в ролята на 
гостуващи преподаватели, двойни курсове и съвместен персонал;

10. посочва че съвместното участие на университети и предприятия в публично-частни 
партньорства, като например европейските технологични платформи, съвместните 
технологични инициативи и общностите на познания и новаторство, би могло да 
повиши стойността на познанието и да помогне на ЕС да се справи с основните 
предизвикателства, пред които е изправен; в тази връзка посочва съществуващите 
насоки за отговорно партньорство;

11. призовава националните, регионалните и местните органи, съвместно с частния 
сектор, да продължат да изследват и финансират процесите, които засилват 
взаимодействието между университетите и бизнеса, както и да премахнат 
административните пречки, които го спъват;

12. като признава, че всяко сътрудничество изисква специфичен подход и че 
съществуват различни механизми за сътрудничество, счита, че от успешните 
структури, примери, демонстрации и поведенчески модели могат да бъдат 
извлечени поуки и че следва да се насърчава разпространението на примери за 
добри практики и успешен опит, както и достъпът до тях.


