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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse, der gør status over de første tre år, hvor EU-
forummet for dialogen mellem universiteterne og erhvervslivet har eksisteret, og opridser 
fremtidens udfordringer såsom at støtte innovation, skabe iværksætterånd og forbedre 
vidensoverførsel;

2. anerkender, at de i meddelelsen nævnte udfordringer ikke er nye; mener imidlertid, at 
fortsat dialog og samarbejde på regionalt, nationalt og europæisk plan, herunder 
udveksling af bedste praksis vedrørende programmer og instrumenter, er medvirkende til 
at skabe tættere forbindelser mellem universiteter og erhvervsliv og dermed bygge bro 
over eventuelle kulturelle, institutionelle og operationelle barrierer imellem dem;

3. anerkender, at der er stor forskel på de europæiske universiteter med hensyn til størrelse, 
fagudbud, nationalitet og type; mener imidlertid, at de alle på hver deres måde kan få gavn 
af at samarbejde med erhvervslivet, forudsat at der er bevidsthed om den faktiske 
kontekst, i hvilken deres kapacitet inden for forskning og uddannelse bliver udviklet;

4. understreger, at virksomhederne er nødt til at øge deres absorptionsevne med henblik på at 
udnytte og omdanne den viden, som universiteterne genererer, ved at fremme intern 
forskning og føre en aktiv politik for at rekruttere ph.d.ere og forskere;

5. understreger, at dialog og samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv bør være 
baseret på gensidighed, der både tilskynder universiteterne til at blive mere 
iværksætteragtige og tilskynder virksomhederne til at blive mere videnbaserede; gentager, 
at dette kan opnås, uden at universiteternes uafhængighed, autonomi og offentlige karakter 
sættes over styr;

6. lægger stor vægt på vidensoverførsel i et åbent miljø; anerkender, at der er forskellige 
midler til at opnå dette, f.eks. publikationer og seminarer, teknologioverførselskontorer, 
regionalt samarbejde, nye virksomheder og afledte aktiviteter, fælles forskning og 
mobilitet for forskere; mener dog, at den sociale og menneskelige dimension af den 
gensidige påvirkning er ekstremt vigtig; støtter derfor kraftigt initiativer, der har til formål 
at fremme direkte interaktion mellem universiteter og erhvervsliv;

7. anser større mobilitet for forskere, på både kort og lang sigt, på tværs af nationale grænser 
og mellem den akademiske verden og erhvervslivet og med behørig hensyntagen til 
kønsfordelingen, for at være absolut nødvendig for at forbedre vidensoverførslen; 
opfordrer i denne henseende medlemsstaterne og Kommissionen til grundigt at gennemgå 
den eksisterende retlige og økonomiske ramme og mindske unødvendige barrierer for 
mobiliteten og navnlig lægge vægt på anerkendelse af akademiske kvalifikationer; 
opfordrer universiteterne til at indføre mere fleksible og dobbelte karrieremuligheder for 
deres medarbejdere;

8. tilskynder Kommissionen til at skabe incitamenter til udviklingen af et EU-marked for 
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intellektuel ejendomsret, som vil give universiteterne, de offentlige forskningsinstitutioner 
og de små virksomheder mulighed for at finde partnere og investorer til og opnå mere 
rimelige priser for deres intellektuelle ejendomsret, kvalifikationer og viden; påpeger, at 
den professionelle forvaltning af intellektuel ejendomsret kan styrkes på de fleste 
universiteter;

9. anerkender, at uddannelses- og forskningsverdenen er nødt til at styrke sin tværfaglige 
tilgang til viden, og mener derfor, at både universiteter og erhvervsliv kunne få gavn af at 
udvikle tværfaglige og iværksættermæssige kvalifikationer i fællesskab; fremhæver 
vellykkede initiativer, som f.eks. praktikophold for studerende og ansatte, iværksættere 
som gæstelærere, fælles kurser og "delte" medarbejdere;

10. påpeger, at universiteternes og erhvervslivets fælles deltagelse i offentlige/private 
partnerskaber såsom de europæiske teknologiplatforme, de fælles teknologiinitiativer og 
videns- og innovationssamfundene kan styrke valoriseringen af viden og hjælpe EU til at 
takle de store udfordringer, det står over for; henviser i denne sammenhæng til de 
eksisterende retningslinjer for ansvarligt partnerskab;

11. opfordrer nationale, regionale og lokale myndigheder til fortsat i samarbejde med den 
private sektor at undersøge og finansiere processer, der styrker samspillet mellem 
universiteter og erhvervsliv, og til at fjerne administrative hindringer, der hæmmer det;

12. mener, selv om det anerkendes, at ethvert samarbejde kræver en skræddersyet tilgang, og 
at der findes forskellige former for samarbejdsmekanismer, at det er muligt at lære noget 
af vellykkede strukturer, eksempler på god praksis og rollemodeller, og at udbredelsen af 
og adgangen til god praksis og succeshistorier bør øges.


