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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zawierający podsumowanie pierwszych 
trzech lat działalności europejskiego forum na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw oraz 
wyznaczający cele na przyszłość, takie jak wspieranie innowacyjności, stymulowanie 
przedsiębiorczości, a także poprawa w zakresie transferu wiedzy;

2. uznaje, że określone w komunikacie wyzwania nie są nowe; wyraża jednakże 
przekonanie, że stały dialog i współpraca na poziomie regionalnym, krajowym i 
europejskim, w tym wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dotyczących 
programów i instrumentów, mają zasadnicze znaczenie w tworzeniu ściślejszych 
powiązań między uczelniami a przedsiębiorcami, co pozwala na pokonanie ewentualnych 
barier kulturalnych, instytucjonalnych i operacyjnych między nimi;

3. uznaje fakt, że wśród europejskich uczelni istnieją znaczne rozbieżności, jeżeli chodzi o 
ich rozmiar, przedmiot badań naukowych, skład narodowościowy oraz rodzaj; wyraża 
jednakże przekonanie, że każda z nich mogłaby na swój sposób skorzystać ze współpracy 
z przedsiębiorcami, przyjąwszy, że jest świadoma kontekstu, w którym rozwijają się jej 
możliwości badawczo-edukacyjne;

4. podkreśla potrzebę zwiększenia przez przedsiębiorstwa ich potencjału w zakresie 
wykorzystania i pogłębiania wiedzy naukowej, którą wypracowują uniwersytety, poprzez 
tworzenie wewnętrznych jednostek badawczych oraz angażowanie się w aktywną politykę 
rekrutacyjną w zakresie pozyskiwania absolwentów z doktoratami oraz badaczy;

5. podkreśla, że dialog i współpraca uczelni i przedsiębiorstw powinny opierać się na 
wzajemności, zachęcając uczelnie do przedsiębiorczości, a przedsiębiorstwa do opierania 
swojej działalności na wiedzy; ponownie podkreśla, że można to osiągnąć bez zrzekania 
się przez uczelnie niezależności, autonomii czy publicznego charakteru;

6. uważa przekazywanie wiedzy w otwartym środowisku za szczególnie istotne; przyznaje, 
że istnieją różne instrumenty pozwalające na osiągnięcie tego celu, takie jak publikacje i 
seminaria, biura transferu technologii, współpraca regionalna, rozpoczynanie działalności 
gospodarczej i poboczna działalność gospodarcza, prowadzenie wspólnych badań oraz 
mobilność naukowców; wyraża jednakże przekonanie, że wymiar społeczny i ludzki 
takich relacji jest szczególnie istotny; w związku z tym stanowczo popiera inicjatywy 
zmierzające do kształtowania bezpośredniej współpracy uczelni i przedsiębiorstw;

7. uważa większą mobilność badaczy, zarówno w postaci krótkich jak i długich wyjazdów 
zagranicznych w ramach wymiany między uczelniami i przedsiębiorstwami, z 
poszanowaniem zasady równowagi płci, za konieczny warunek pozwalający na poprawę 
w zakresie transferu wiedzy; w związku z tym wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
szczegółowego przeglądu istniejących ram prawnych i finansowych oraz do ograniczenia 
niepotrzebnych barier na drodze do mobilności, zwracając szczególną uwagę na 
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uwzględnianie kwalifikacji akademickich; wzywa uczelnie do wprowadzenia bardziej 
elastycznych i dwutorowych ścieżek kariery dla zatrudnianej kadry;

8. zachęca Komisję do stworzenia zachęt na rzecz rozwoju europejskiego rynku własności 
intelektualnej, który pozwoli uczelniom, publicznym organizacjom badawczym oraz 
małym przedsiębiorcom na znalezienie partnerów, inwestorów oraz korzystniejszego 
wynagrodzenia za prawa do własności intelektualnej (IPR), umiejętności i wiedzy; 
wskazuje, że na większości uczelni istnieje potrzeba wzmocnienia profesjonalnego 
zarządzania prawami własności intelektualnej;

9. przyznaje, że zarówno w kształceniu jak i w badaniach należy wzmocnić 
wielopłaszczyznowe podejście do wiedzy, a w związku z tym wyraża przekonanie, że 
zarówno uczelnie jak i przedsiębiorstwa mogłyby skorzystać na wspólnym rozwijaniu 
umiejętności interdyscyplinarnych i przedsiębiorczości; podkreśla skuteczne inicjatywy 
takie jak staże dla studentów oraz pracowników naukowych, występowanie 
przedsiębiorców w roli wykładowców odwiedzających, dwutorowych kursów oraz 
połączonych zespołów pracowników;

10. podkreśla, że wspólny udział uczelni i przedsiębiorstw w partnerstwach prywatno-
publicznych, takich jak europejskie platformy technologiczne, wspólne inicjatywy 
technologiczne i wspólnoty wiedzy i innowacji mogą wpłynąć na znaczenie? wiedzy i 
pomóc UE sprostać głównym wyzwaniom, przed którymi staje; w tym kontekście 
wskazuje na obowiązujące wytyczne odpowiedzialnego partnerstwa;

11. wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne do dalszego badania i finansowania 
procesów, we współpracy z sektorem prywatnym, co poprawi współpracę uczelni i 
przedsiębiorstw oraz do usunięcia barier administracyjnych, które ją ograniczają;

12. przyznając, że każda współpraca wymaga specjalnego podejścia oraz że istnieją różne 
rodzaje mechanizmów współpracy, wyraża przekonanie, że można korzystać z 
doświadczeń realizowanych z powodzeniem struktur, przykładów, prezentacji i wzorców 
oraz że należy poprawić rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk i przedsięwzięć 
zakończonych sukcesem oraz dostęp do nich.


