
PA\796530NL.doc PE430.708v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2009/2099(INI)

11.12.2009

ONTWERPADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor 
de modernisering van de universiteiten van Europa
(2009/2099(INI))

Rapporteur voor advies (*): Teresa Riera Madurell

(*) Medeverantwoordelijke commissie – artikel 50 van het Reglement



PE430.708v01-00 2/4 PA\796530NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\796530NL.doc 3/4 PE430.708v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1 is ingenomen met de mededeling van de Commissie, waarin de balans wordt opgemaakt 
over de eerste drie jaar van het Europees Forum hoger onderwijs en bedrijfsleven, en de 
toekomstige uitdagingen worden beschreven, zoals de ondersteuning van vernieuwing, de 
bevordering van ondernemerschap en de verbetering van kennisoverdracht;

2. erkent dat de in de mededeling genoemde uitdagingen niet nieuw zijn; is echter van 
mening dat voortdurende dialoog en samenwerking op regionaal, nationaal en Europees 
niveau, waarbij een uitwisseling plaatsvindt van optimale werkmethoden met betrekking 
tot programma's en instrumenten, een grote rol kunnen spelen bij het creëren van nauwere 
banden tussen universiteiten en het bedrijfsleven, door eventuele culturele, institutionele 
en operationele belemmeringen tussen beiden te overbruggen;

3. is zich ervan bewust dat er grote verschillen bestaan tussen Europese universiteiten wat 
betreft de grootte, disciplines, nationaliteit en het type; is echter van mening dat alle 
universiteiten op een bepaalde manier baat kunnen hebben bij samenwerking met het 
bedrijfsleven, op voorwaarde dat er een duidelijk besef is van de werkelijke context 
waarin hun onderzoeks- en onderwijscapaciteiten worden ontwikkeld;

4. benadrukt dat bedrijven hun opnamevermogen voor de toepassing en omzetting van de op 
universiteiten ontwikkelde wetenschappelijke kennis moeten vergroten, door intern 
onderzoek te bevorderen en door een actief beleid te voeren met betrekking tot de werving 
van gepromoveerden en onderzoekers;

5. benadrukt dat dialoog en samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven moeten 
zijn gebaseerd op wederkerigheid, en tegelijkertijd meer ondernemingsgerichte 
universiteiten en meer kennisgerichte bedrijven moeten bevorderen; herhaalt dat dit kan 
worden bewerkstelligd zonder dat de onafhankelijkheid, de autonomie en het openbaar 
karakter van universiteiten worden aangetast;

6. hecht veel belang aan kennisoverdracht in een open klimaat; onderkent dat er 
verschillende instrumenten zijn om dit te bereiken, zoals publicaties en seminars, centra 
voor technologieoverdracht, regionale samenwerking, beginnende en afgesplitste 
bedrijven (spin-offs), gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en de mobiliteit van 
onderzoekers; is echter van mening dat de sociale en menselijke dimensie van interactie 
buitengewoon belangrijk is; is daarom groot voorstander van initiatieven die gericht zijn 
op persoonlijke interactie tussen universiteiten en het bedrijfsleven;

7. beschouwt een grotere mobiliteit van onderzoekers, op zowel korte als lange termijn, over 
nationale grenzen en tussen universiteiten en het bedrijfsleven, met inachtneming van een 
evenwichtige deelname van mannen en vrouwen, als onmisbaar voor een verbetering van 
de kennisoverdracht; verzoekt de lidstaten en de Commissie in dit verband om het 
bestaande wetgevende en financiële kader grondig te herzien, en om onnodige 
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belemmeringen voor de mobiliteit te verminderen, met bijzondere aandacht voor de 
erkenning van academische titels;  verzoekt universiteiten om het personeel meer flexibele 
en duale loopbanen te bieden;

8. moedigt de Commissie aan stimulerende maatregelen te nemen voor de ontwikkeling van 
een EU-markt voor intellectuele eigendom, die universiteiten, openbare 
onderzoeksinstellingen en kleine ondernemingen in staat zou stellen om partners, 
investeerders en redelijkere prijzen te vinden voor hun intellectuele-eigendomsrechten, 
vaardigheden en kennis;  wijst erop dat het professionele beheer van intellectuele-
eigendomsrechten op de meeste universiteiten beter kan; 

9. erkent dat de onderwijs- en onderzoekssector hun multidisciplinaire benadering van 
kennis moeten versterken, en meent daarom dat zowel universiteiten als het bedrijfsleven 
baat kunnen hebben bij de gezamenlijke ontwikkeling van interdisciplinaire en 
ondernemersvaardigheden;  vestigt de aandacht op succesvolle initiatieven zoals stages 
voor studenten en personeel, gastcolleges door ondernemers, duale opleidingen en 
gemeenschappelijk personeel;

10. wijst erop dat samenwerking van universiteiten en bedrijven in openbaar/particuliere 
partnerschappen, zoals de Europese technologieplatforms, gezamenlijke technologie-
initiatieven en kennis- en innovatiegemeenschappen, kan bijdragen tot een herwaardering 
van kennis en de EU kan helpen het hoofd te bieden aan haar voornaamste uitdagingen;  
wijst in dit verband op de bestaande richtlijnen voor verantwoorde partnerschappen 
("Responsible Partnering");

11. verzoekt nationale, regionale en lokale autoriteiten om, in samenwerking met de 
particuliere sector, processen die bijdragen tot de interactie tussen universiteiten en het 
bedrijfsleven te blijven bestuderen en financieren, en om administratieve barrières die 
deze processen in de weg staan, te verwijderen;  

12. erkent dat iedere vorm van samenwerking vraagt om een passende benadering en dat er 
verschillende samenwerkingsmechanismen bestaan, maar gelooft evenwel dat er lering 
kan worden getrokken uit succesvolle structuren, voorbeelden en rolmodellen, en dat de 
verspreiding van en toegang tot voorbeelden van goede werkmethoden en succesverhalen 
moet worden verbeterd. 


