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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise, které rekapituluje první tři roky fungování fóra EU pro dialog mezi 
univerzitami a podniky a stanovuje budoucí úkoly, jako je podpora inovací, spolupráce
v podnikání a lepší předávání znalostí;

2. uznává, že výzvy uvedené ve sdělení nejsou nové; je však přesvědčen, že soustavný dialog
a spolupráce na regionální, státní a evropské úrovni, včetně výměny osvědčených postupů 
týkajících se programů a nástrojů, napomáhá vytváření užších vazeb mezi univerzitní
a podnikatelskou obcí a překlenování případných kulturních, institucionálních
a provozních překážek mezi nimi;

3. uznává skutečnost, že mezi evropskými univerzitami existují velké rozdíly, pokud jde
o jejich velikost, obory, národnostní zastoupení a typ; je však přesvědčen, že každá z nich 
by mohla mít svým způsobem prospěch ze spolupráce s podnikatelskými kruhy za 
předpokladu, že existuje jasné povědomí skutečného kontextu rozvoje jejich výzkumné
a vzdělávací kapacity;

4. zdůrazňuje, že je potřebné, aby podniky zvýšily svou absorpční kapacitu pro využívání
a uplatňování vědeckých poznatků, které vyprodukovaly univerzity, a to posílením jejich 
interního výzkumu a aktivním nabízením zaměstnání absolventům vysokých škol
a výzkumným pracovníkům;

5. zdůrazňuje, že dialog a spolupráce mezi univerzitami a podniky by měly být založeny na 
reciprocitě a podporovat jak podnikatelského ducha na univerzitách, tak společnosti 
vycházející ze znalostí; znovu opakuje, že toho lze dosáhnout, aniž by se omezovala 
nezávislost, autonomie a veřejný charakter univerzit;

6. velký význam přikládá předávání znalostí v otevřeném prostředí; uznává, že existují různé 
nástroje, jak toho dosáhnout, např. publikace a semináře, střediska předávání technologií, 
regionální spolupráce, nové podniky a společnosti vzniklé odštěpením, kooperativní 
výzkum a mobilita výzkumných pracovníků; je však přesvědčen, že nesmírně důležitý je 
sociální a lidský rozměr spolupráce; velmi proto podporuje iniciativy, které posilují 
osobní kontakty mezi univerzitami a podniky;

7. považuje větší krátkodobou i dlouhodobou mobilitu výzkumných pracovníků, jak mezi 
státy, tak i mezi akademickou obcí a podniky, při náležitém zohlednění vyváženého 
zastoupení žen a mužů, za nezbytný předpoklad lepšího předávání znalostí; v této 
souvislosti vyzývá členské státy a Komisi k důkladnému přezkoumání stávajícího 
právního a finančního rámce a k omezení zbytečných překážek bránících mobilitě, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat uznávání akademického vzdělání; vyzývá 
univerzity, aby pro své pracovníky zavedly pružnější a vícenásobné možnosti uplatnění;

8. vybízí Komisi, aby vypracovala iniciativy pro rozvoj trhu EU s duševním vlastnictvím, 
který by umožnil univerzitám, veřejným výzkumným organizacím a malým podnikům 
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najít partnery a investory a získat spravedlivější ceny za svá práva k duševnímu 
vlastnictví, dovednosti a znalosti; poukazuje na to, že na většině univerzit by mělo být 
zlepšeno odborné řízení práv k duševnímu vlastnictví;

9. uznává, že je třeba posílit víceoborový přístup ke znalostem ve vzdělání a výzkumu, a je 
proto přesvědčen, že jak univerzity, tak podniky by mohly mít prospěch ze společného 
rozvoje mezioborových a podnikatelských dovedností; zdůrazňuje úspěšné iniciativy, jako 
jsou stáže pro studenty a zaměstnance, podnikatelé jako hostující vyučující, duální kurzy
a společní pracovníci působící v podnikatelské sféře i na univerzitách;

10. poukazuje na to, že společná účast univerzit a podniků ve veřejně-soukromých 
partnerstvích, jako jsou evropské technologické platformy, společné technologické 
iniciativy a znalostní a inovační společenství, by mohla vést ke zvýšení hodnoty znalostí
a napomoct EU řešit hlavní problémy, které před ní stojí; v této souvislosti poukazuje na 
stávající pravidla iniciativy „Responsible Partnering“ („Zodpovědné partnerství“); 

11. vyzývá státní, regionální a místní orgány, aby ve spolupráci se soukromým sektorem 
neustále hledaly a nacházely postupy, které posílí spolupráci mezi univerzitami a podniky,
a aby odstraňovaly administrativní překážky, které jim v tom brání;

12. uznává sice, že každá spolupráce vyžaduje individuální přístup a že existují různé druhy 
mechanismů spolupráce, je však přesvědčen, že se lze učit z úspěšných struktur, příkladů, 
ukázek a vzorů a že by se měly více šířit a lépe zpřístupnit příklady osvědčených postupů
a případů úspěšné spolupráce.


