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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kurā novērtēti pirmie trīs ES universitāšu un 
uzņēmējdarbības foruma darbības gadi un nosprausti uzdevumi nākotnei, piemēram, 
atbalsts jaunradei, uzņēmējdarbības jomu radīšana un zināšanu nodošanas veicināšana;

2. atzīst, ka šie Komisijas nospraustie uzdevumi nav jauni; tomēr uzskata, ka pastāvīgs 
dialogs un sadarbība reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, tostarp apmaiņa ar labu praksi 
programmu un instrumentu jomā, ir būtiski svarīgi ciešāku saikņu izveidei starp 
universitātēm un uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, pārvarot to starpā esošās plaisas 
kultūras, institucionālajā un darbības līmenī;

3. atzīst, ka pēc lieluma, disciplīnām, nacionālā sastāva un veida Eiropas universitātes ir 
ārkārtīgi dažādas; taču uzskata, ka ikviena no tām katra savā veidā varētu gūt labumu no 
sadarbības ar uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, ja būtu skaidra izpratne par faktisko 
situāciju, kurā tiek veidotas universitāšu pētniecības un izglītības iespējas;

4. uzsver, ka uzņēmumiem ir jāpalielina absorbcijas spēja, lai izmantotu un  iedzīvinātu 
universitāšu radītās zinātnes atziņas, sekmējot iekšējo pētniecību un aktīvi pieņemot darbā 
zinātņu doktorus un pētniekus;

5. uzsver, ka universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogam un sadarbībai ir 
jābalstās uz savstarpīguma principu, proti, jāsekmē uzņēmējdarbības principu ievērošana 
universitātēs un zināšanu izmantošana uzņēmumos; atkārtoti pauž viedokli, ka to 
iespējams panākt, nekompromitējot universitāšu neatkarīgumu, autonomiju un publisko 
raksturu;

6. uzskata, ka zināšanu nodošana brīvā vidē ir ārkārtīgi svarīga; atzīst, ka to iespējams 
panākt ar dažādiem pasākumiem, piemēram, publikācijām un semināriem, tehnoloģiju 
pārneses aprīkojumiem, reģionālo sadarbību, jaunu uzņēmumu veidošanu un 
uzņēmumiem, kas atdalījušies no pētniecības iestādēm, sadarbību pētniecības jomā un 
pētnieku mobilitāti; tomēr uzskata, ka sadarbības sociālais un cilvēciskais aspekts ir 
ārkārtīgi svarīgs, tādēļ pilnībā atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir sekmēt konkrētu 
universitāšu sadarbību ar konkrētiem uzņēmumiem;

7. uzskata, ka īstermiņa un ilgtermiņa pētnieku mobilitāte starp valstīm un starp akadēmisko 
vidi un uzņēmējdarbības vidi, pienācīgi ievērojot dzimumu līdzsvaru, ir neatņemams 
zināšanu nodošanas priekšnoteikums; šā iemesla dēļ aicina dalībvalstis un Komisiju rūpīgi 
pārskatīt pastāvošo juridisko un finansiālo sistēmu un samazināt nevajadzīgos šķēršļus 
mobilitātei, īpašu uzmanību pievēršot akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanai; aicina 
universitātes palielināt darbinieku iespējas veidot elastīgāku karjeru, ko iespējams attīstīt 
divos virzienos;

8. aicina Komisiju radīt stimulus ES intelektuālā īpašuma tirgus izveidei, kas ļautu 
universitātēm, valsts pētniecības organizācijām un maziem uzņēmumiem atrast partnerus 
un investorus un noteikt godīgākas cenas intelektuālā īpašuma tiesībām (IĪT), prasmēm un 
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zināšanām; norāda, ka lielākajā daļā universitāšu vajadzētu nostiprināt IĪT profesionālo 
pārvaldību;

9. atzīst, ka izglītībai un pētniecībai ir jāstiprina multidisciplināra pieeja zināšanām, un tādēļ 
uzskata, ka, kopīgi veidojot starpdisciplināras un uzņēmējdarbībai nepieciešamas 
zināšanas, ieguvējas būtu gan universitātes, gan uzņēmējdarbības joma; uzsver tādas 
veiksmīgas iniciatīvas kā stažēšanās iespējas studentiem un darbiniekiem, uzņēmēju 
piesaistīšana vieslektoru statusā, apvienotie kursi un darbinieki, kuri darbojas gan 
universitātēs, gan uzņēmējdarbībā;

10. norāda, ka universitāšu un uzņēmumu kopīga dalība tādās publiskā un privātā sektora 
partnerībās kā Eiropas tehnoloģiju platformas, kopīgas tehnoloģiju iniciatīvas un zināšanu 
un inovācijas kopienas varētu veicināt zināšanu vērtības palielināšanos un palīdzēt ES 
risināt lielākās problēmas, ar kurām tā saskaras; tādēļ norāda uz izveidotajām atbildīgas 
partnerības pamatnostādnēm; 

11. aicina valsts, reģionālās un pašvaldību iestādes sadarbībā ar privāto sektoru turpināt pētīt 
un atklāt procesus, kas veicina universitāšu un uzņēmumu sadarbību, un novērst šādu 
sadarbību traucējošos administratīvos šķēršļus;

12. atzīstot, ka katrai sadarbībai ir nepieciešama īpaši izveidota pieeja un pastāv dažādi 
sadarbības mehānismu veidi, uzskata, ka var mācīties no sekmīgām struktūrām, 
paraugiem, demonstrāciju projektiem un modeļiem, un ka ir jāveicina labas prakses 
piemēru un sekmīgu projektu izplatīšana un piekļuve tiem.


