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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ b’sodisfazzjoni l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, li tiġbor l-essenzjal tal-ewwel
tliet snin ta' ħidma tal-Forum tal-UE għad-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji u li 
tispjega l-isfidi għall-futur, bħalma huwa l-appoġġ għall-innovazzjoni, il-ħolqien tal-
imprenditorija, u t-titjib tat-trasferiment tal-għarfien;

2. Jirrikonoxxi li l-isfidi identifikati mill-Kummissjoni mhumiex ġodda; jemmen, iżda, li d-
djalogu u l-kollaborazzjoni kontinwi, f'livelli reġjonali, nazzjonali u Ewropej, li jkun 
jinkludi skambju tal-aħjar prattika f'dak li għandu x'jaqsam mal-programmi u l-istrumenti, 
huma strumentali biex jiġu stabbiliti rabtiet aktar mill-qrib bejn l-universitajiet u l-
komunitajiet tan-negozju, u b’hekk jintgħeleb ix-xkiel kulturali, istituzzjonali u ta' ħidma 
li jista' jkun hemm bejniethom;

3. Jirrikonixxi l-fatt li hemm differenzi kbar bejn l-universitajiet Ewropej f’dak li għandu 
x'jaqsam mad-daqs, dixxiplina, nazzjonalità u tip tagħhom; jemmen, b’danakollu, li kull 
waħda minnhom tista’ tibbenefika bil-mod tagħhom mill-kollaborazzjoni mal-komunità 
tan-negozju basta jkun hemm kuxjenza ċara tal-kuntest proprju li fih jiġu żviluppati l-
ħiliet tagħhom għar-riċerka u l-edukazzjoni;

4. Jisħaq dwar il-ħtieġa għall-impriżi li jkabbru l-kapaċità tagħhom għall-assorbiment ħalli 
jużaw u jittrasformaw il-għarfien xjentifiku ġġenerat mill-universitajiet billi jħeġġu r-
riċerka interna u billi jħaddnu politika attiva fir-reklutaġġ ta' gradwati u riċerkaturi f'livell 
ta' dottorat;

5. Jisħaq li d-djalogu u l-kollaborazzjoni bejn l-universitajiet u n-negozju għandhom ikunu 
msejsa fuq ir-reċiproċità, kemm bit-tħeġġiġ ta' universitajiet aktar imprenditorjali kif ukoll 
b'kumpaniji li aktar minn qabel ikunu ggwidati mill-għarfien; itenni li dan jista' jinkiseb 
mingħajr ma jkunu kompromessi l-indipendenza, l-awtonomija u n-natura pubblika tal-
universitajiet;

6. Jagħti importanza kbira għat-trasferiment tal-għarfien f’ambjent miftuħ; jirrikonoxxi li 
hemm strumenti differenti għalbiex dan jinkiseb, bħalma huma l-pubblikazzjonijiet u s-
seminars, l-uffiċċji għat-trasferiment tat-teknoloġija, il-kooperazzjoni reġjonali, l-istart-
ups u l-ispin-offs, ir-riċerka kollaborattiva u l-mobilità tar-riċerkaturi; jemmen, iżda, li d-
dimensjoni soċjali u umana tal-interazzjoni hija ferm importanti; għalhekk jappoġġ bis-
sħiħ l-inizjattivi li jsostnu l-interazzjoni wiċċ imb’wiċċ bejn l-universitajiet u n-negozju;

7. Iqis li l-mobilità akbar tar-riċerkaturi, kemm fiż-żmien qasir kif ukoll medju, bejn il-
fruntieri nazzjonali u bejn l-akkademja u n-negozju, fir-rispett tal-ekwilibriju bejn is-sessi, 
hija indispensabbli għalbiex jinġieb ’il quddiem it-trasferiment tal-għarfien; f’dan is-sens, 
jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jistudjaw bir-reqqa l-qafas legali u 
finanzjarju eżistenti u jnaqqsu x-xkiel bla bżonn għall-mobilità, billi tingħata attenzjoni 
speċjali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi; jistieden lill-universitajiet biex 
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jintroduċu linji ta’ karriera aktar flessibbli u paralleli għall-persunal tagħhom;

8. Iħeġġeġ lill-Kummisssjoni sabiex toħloq inċentivi għall-iżvilupp ta’ suq fl-UE għall-
proprjetà intellettwali li jkun jippermetti lill-universitajiet, lill-organizzazzjonijiet pubbliċi 
ta’ riċerka, u lill-kumpaniji żgħar isibu sħab, investituri u prezzijiet aktar ġusti għall-
jeddijiet tagħhom ta' proprjetà intellettwali (IPR), għall-ħiliet u l-għarfien tagħhom; 
jindika li l-ġestjoni professjonali tal-IPR għandha tissaħħaħ fil-parti l-kbira tal-
universitajiet;

9. Jirrikonoxxi li l-edukazzjoni u r-riċerka jeħtieġ li jsaħħu l-approċċ multidixxiplinarju 
tagħhom għall-għarfien, u għalhekk jemmen li kemm l-universitajiet kif ukoll in-negozju 
jistgħu jibbenefikaw kemm-il darba jiżviluppaw konġuntament flimkien il-ħiliet 
interdixxiplinarji u imprenditorjali; jenfasizza l-inizjattivi li nrexxew bħalma huma l-
perjodi ta’ prattika għall-istudenti u l-persunal, imprendituri mistiedna bħala professuri, 
korsijiet paralleli u persunal konġunt;

10. Jindika li l-parteċipazzjoni konġunta tal-universitajiet u n-negozji fis-sħubijiet pubbliċi-
privati, bħalma huma l-Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej, l-Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti u l-Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni, jistgħu jtejbu l-valorizzazzjoni tal-
għarfien u jgħinu lill-UE tindirizza l-isfidi maġġuri li tħabbat wiċċha magħhom;  f’dan is-
sens, jiġbed l-attenzjoni għal-Linji-Gwida għal Sħubija Responsabbli;

11. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali biex jissoktaw fl-esplorazzjoni u fil-
finanzjament ta’ proċessi, b'assoċjazzjoni mas-settur privat, li jtejbu l-interazzjoni bejn l-
universitajiet u n-negozju u sabiex ineħħu x-xkiel amministrattiv li jimpedihom;

12. Filwaqt li jirrikonoxxi li kull kollaborazzjoni tirrikjedi approċċ għal tal-apposta u li jeżistu 
tipi differenti ta’ kooperazzjoni, jemmen li wieħed jista’ jitgħallem mill-istrutturi, eżempji, 
dimostrazzjonijiet u mudelli ta' mġiba li rnexxew u li t-tixrid tal-eżempji tal-prattika t-
tajba u tal-istejjer ta' suċċess u l-aċċess għall-istess, għandu jsaħħaħ.


