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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság közleményét, amely számba veszi az egyetemek és vállalkozások 
európai fóruma működésének első három évét, valamint olyan kihívásokat tűz ki a jövőre 
vonatkozóan, mint az innováció támogatása, a vállalkozói kedv erősítése és a tudásátadás 
fokozása;

2. elismeri, hogy a közleményben azonosított kihívások nem új keletűek; úgy véli azonban, 
hogy a folyamatos regionális, nemzeti és európai szintű párbeszéd és együttműködés – ide 
értve a programokra és eszközökre vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjét – alapvető 
fontosságú az egyetemi és vállalkozói közösségek közötti szorosabb kapcsolatok 
kialakításában, amely így áthidalja a közöttük fennálló, lehetséges kulturális, intézményi 
és működési akadályokat;

3. elismeri, hogy méretük, oktatási és kutatási területük, országuk és típusuk szerint jelentős 
különbségek vannak az európai egyetemek között; úgy véli azonban, hogy a maga módján 
mindegyik hasznot húzhat a vállalkozói közösséggel való együttműködésből, feltéve, 
hogy tisztában vannak azzal, milyen tényleges környezetben fejlődnek kutatási és képzési 
kapacitásaik;

4. hangsúlyozza, hogy a vállalkozásoknak belső kutatások, doktori címmel rendelkezők és 
kutatók felvételét célzó aktív politika révén fokozniuk kell abszorpciós kapacitásukat, 
hogy az egyetemeken generált tudományos szaktudást fel tudják használni és át tudják 
alakítani;

5. hangsúlyozza, hogy az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszédnek és 
együttműködésnek a kölcsönösségen kell alapulnia, amely ösztönzi a vállalkozóibb 
szellemű egyetemeket és a tudást előtérbe helyező vállalkozásokat; ismétli, hogy ez 
megvalósítható az egyetemek függetlenségének, autonómiájának és közintézményi 
jellegének sérelme nélkül;

6. nagy jelentőséget tulajdonít a nyílt környezetbeli tudásátadásnak; elismeri, hogy ennek 
eléréséhez különböző eszközök állnak rendelkezésre, például publikációk és 
szemináriumok, technológiaátadási hivatalok, regionális együttműködések, kezdő és 
leváló vállalkozások, együttműködésben végzett kutatás és a kutatók mobilitása; úgy véli 
azonban, hogy különösen fontos a kapcsolat társadalmi és emberi dimenziója; ennélfogva 
határozottan támogatja az egyetemek és vállalkozások közötti közvetlen 
kapcsolatfelvételre irányuló kezdeményezéseket;

7. úgy véli, hogy a kutatók határokon átnyúló, valamint a tudományos és az üzleti világ 
közötti mobilitása – a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartása mellett – mind hosszú, 
mind rövid távon elengedhetetlen a tudásátadás fokozásához; e tekintetben felhívja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálják felül a létező jogi és pénzügyi 
keretet és csökkentsék a mobilitás szükségtelen akadályait, különös figyelmet fordítva az 
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egyetemi képesítések elismerésére; felhívja az egyetemeket, hogy személyzetük számára 
vezessenek be rugalmasabb és kettős karrierlehetőségeket;

8. bátorítja a Bizottságot, hogy hozzon létre ösztönzőket a szellemi tulajdon európai 
piacának kialakításához, ami lehetővé tenné az egyetemek, az állami kutatószervezetek és 
a kisvállalkozások számára, hogy partnereket, befektetőket találjanak és tisztességesebb 
árakat kapjanak szellemi tulajdonjogaikért, szakértelmükért és ismereteikért; rámutat, 
hogy a szellemi tulajdonjogok professzionális kezelése a legtöbb egyetemen 
megerősíthető lenne;

9. elismeri, hogy a képzésnek és a kutatásnak meg kell erősítenie a tudás multidiszciplináris 
megközelítését, ennélfogva úgy véli, hogy mind az egyetemek, mind a vállalkozások 
hasznot húzhatnak abból, ha közösen fejlesztenek interdiszciplináris és vállalkozói 
képességeket kiemeli az olyan sikeres kezdeményezéseket, mint a diákoknak és a 
személyzetnek szóló gyakorlatok, vállalkozók mint vendégelőadók, kettős képzések és 
közös személyzet;

10. rámutat, hogy az egyetemek és vállalkozások közös részvétele a köz- és a magánszféra 
olyan partnerségeiben, mint az európai technológiai platformok, a közös technológiai 
kezdeményezések, valamint a tudományos és innovációs társulások, elősegítheti a tudás 
felértékelését és segíthet abban, hogy az EU kezelni tudja az előtte álló legnagyobb 
kihívásokat; e tekintetben emlékeztet a felelős partnerségre vonatkozó iránymutatásokra;

11. felhívja a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy a magánszektorral 
együttműködésben folytassák azon folyamatok feltárását és finanszírozását, melyek 
erősítik az egyetemek és a vállalkozások közötti kapcsolatot, és számolják fel az ezt 
nehezítő adminisztratív akadályokat;

12. bár elismeri, hogy valamennyi együttműködés esetében egyéni megközelítésre van 
szükség és különböző együttműködési mechanizmusok léteznek, ugyanakkor úgy véli, 
hogy lehet tanulni a sikeres struktúrákból, példákból, esetekből és szerepmodellekből, és 
hogy a bevált gyakorlatok és sikertörténetek példáinak terjesztését és az azokhoz való 
hozzáférést segíteni kell.


