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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον απολογισμό των τριών ετών
λειτουργίας του Φόρουμ Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων, και τον καθορισμό των 
μελλοντικών προκλήσεων, όπως είναι η στήριξη της καινοτομίας, η ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της μετάδοσης γνώσης·

2. αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις στις οποίες αναφέρεται η Ανακοίνωση δεν είναι νέες· 
πιστεύει, ωστόσο, ότι η συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών σε σχέση με τα προγράμματα και τα μέσα εφαρμογής τους, είναι καθοριστικοί 
παράγοντες για τη σύναψη στενότερων δεσμών μεταξύ των πανεπιστημίων και των 
επιχειρήσεων, που θα γεφυρώσουν τα ενδεχόμενα πολιτισμικά, θεσμικά και λειτουργικά 
εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ τους·

3. γνωρίζει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, όσον 
αφορά το μέγεθός τους, τους κλάδους σπουδών, την εθνικότητα και το είδος· εντούτοις 
πιστεύει ότι, θα μπορούσαν όλα να επωφεληθούν, το καθένα με τον τρόπο του, από τη 
συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα, αρκεί να υπάρχει σαφής γνώση του 
πραγματικού πλαισίου εντός του οποίου μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους 
στους τομείς της έρευνας και την εκπαίδευσης·

4. τονίζει την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την ικανότητα απορρόφησης και 
εκμετάλλευσης της επιστημονικής γνώσης που παράγουν τα πανεπιστήμια,
ενθαρρύνοντας την εσωτερική έρευνα και εφαρμόζοντας μια δυναμική πολιτική 
πρόσληψης κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων και ερευνητών·

5. επισημαίνει ότι ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματικού 
τομέα πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαιότητα, ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική 
διάσταση στα πανεπιστήμια αλλά και τον γνωσιοστρεφή προσανατολισμό στις 
επιχειρήσεις· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να 
τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία, η αυτονομία και ο δημόσιος χαρακτήρας των 
πανεπιστημίων·

6. αποδίδει μεγάλη σημασία στη μετάδοση των γνώσεων στο πλαίσιο ενός ανοικτού 
περιβάλλοντος· γνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού, 
όπως είναι οι δημοσιεύσεις και τα σεμινάρια, τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, η 
περιφερειακή συνεργασία, οι νέες επενδύσεις και τα δευτερογενή οφέλη, η συντονισμένη 
έρευνα και η κινητικότητα των ερευνητών· πιστεύει, εντούτοις, ότι η κοινωνική και 
ανθρώπινη διάσταση σε αυτή την αμφίδρομη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική, και 
για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει σθεναρά πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις άμεσες 
επαφές μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων·

7. εκτιμά ότι η αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
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μακροπρόθεσμα, πέραν των εθνικών συνόρων αλλά και μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τον σεβασμό στην ισότητα των φύλων, είναι απολύτως 
αναγκαία για την προώθηση της μετάδοσης των γνώσεων· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να επανεξετάσουν εμπεριστατωμένα το νομικό και 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να μειώσουν τα περιττά εμπόδια που παρακωλύουν την 
κινητικότητα, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αναγνώριση των τίτλων ακαδημαϊκών 
σπουδών, καλεί δε τα πανεπιστήμια να θέσουν σε εφαρμογή πιο ευέλικτα σχήματα και 
δυνατότητες διπλής σταδιοδρομίας για το προσωπικό τους·

8. προτρέπει την Επιτροπή να δημιουργήσει κίνητρα για την ανάπτυξη μια ευρωπαϊκής 
αγοράς στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα επιτρέψει στα πανεπιστήμια, 
στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και στις μικρές επιχειρήσεις να βρουν 
εταίρους, επενδυτές και δίκαιες τιμές για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, τις 
δεξιότητες και τις γνώσεις τους· επισημαίνει ότι στα περισσότερα πανεπιστήμια μπορεί να 
ενισχυθεί η επαγγελματική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ·

9. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η εκπαίδευση και η έρευνα πρέπει να ενισχύσουν την 
πολυδιάστατη προσέγγιση της γνώσης, και πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι τόσο τα 
πανεπιστήμια όσο και οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από μια κοινή ανάπτυξη 
των διεπιστημονικών και επιχειρηματικών τους ικανοτήτων· εφιστά την προσοχή σε
επιτυχημένες πρωτοβουλίες όπως είναι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης (stages) για τους 
φοιτητές και το προσωπικό, οι επιχειρηματίες που προσκαλούνται για επιμορφώσεις, η 
κοινή κατάρτιση και το μεικτό προσωπικό·

10. επισημαίνει ότι η κοινή συμμετοχή πανεπιστημίων και επιχειρήσεων σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως η Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα, οι κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, θα συμβάλλουν στην
αξιοποίηση των γνώσεων και θα συνδράμουν την ΕΕ στο να ανταποκριθεί στις 
σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει· προς τούτο, υπενθυμίζει τις "κατευθυντήριες 
γραμμές για μια υπεύθυνη εταιρική σχέση"·

11. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να συνεχίσουν να διερευνούν και να 
χρηματοδοτούν, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
διαδραστικότητας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και την κατάργηση των
διοικητικών εμποδίων·

12. είναι πεπεισμένο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι κάθε ξεχωριστή συνεργασία απαιτεί 
εξατομικευμένη προσέγγιση και ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών μηχανισμοί συνεργασίας, 
ότι μπορούμε να εξάγουμε διδάγματα από επιτυχείς δομές, παραδείγματα, περιπτώσεις 
και πρότυπα αναφοράς, και ότι θα πρέπει να προωθείται η διάδοση και η πρόσβαση σε
παραδείγματα ορθής πρακτικής και επιτυχημένης συνεργασίας. 


