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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie, ktoré mapuje prvé tri roky pôsobenia fóra EÚ pre dialóg medzi 
univerzitami a podnikmi a stanovuje výzvy pre budúcnosť, ako je podporovanie inovácií, 
rozvíjanie podnikania a posilňovanie odovzdávania znalostí;

2. uznáva, že výzvy uvedené v oznámení nie sú nové; je však presvedčený, že nepretržitý 
dialóg a spolupráca na regionálnej, národnej a európskej úrovni vrátane výmeny 
najlepších postupov, pokiaľ ide o programy a nástroje, napomôžu vytvorenie užších 
väzieb medzi univerzitnou a podnikateľskou obcou a preklenutie prípadných kultúrnych, 
inštitucionálnych a operačných prekážok medzi nimi;

3. uznáva skutočnosť, že medzi európskymi univerzitami existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide 
o veľkosť, odbory, národný charakter a typ; je však presvedčený, že každá z nich by 
mohla mať svojím spôsobom úžitok zo spolupráce s podnikateľskou obcou, ak bude 
existovať jasná predstava o aktuálnom kontexte, v ktorom sa rozvíjajú ich kapacity v 
oblasti výskumu a vzdelávania;

4. zdôrazňuje, že podniky musia zvýšiť svoju absorpčnú kapacitu na využívanie a 
transformovanie vedeckých znalostí, ktoré vyprodukovali univerzity, prostredníctvom 
interného výskumu a zapájania sa do aktívnej politiky prijímania absolventov vysokých 
škôl s doktorátom a výskumníkov do zamestnania;

5. zdôrazňuje, že dialóg a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi by mali byť založené 
na reciprocite a podporovať tak podnikateľského ducha na univerzitách, ako aj spoločnosti 
využívajúce znalosti; pripomína, že takýto stav možno dosiahnuť bez obmedzovania 
nezávislosti, autonómie a verejného charakteru univerzít;

6. pripisuje veľký význam odovzdávaniu znalostí v otvorenom prostredí; uznáva, že existujú 
rôzne nástroje, ako to dosiahnuť, napríklad publikácie a semináre, strediská na transfer 
technológií, regionálna spolupráca, začínajúce firmy a osamostatnené podniky, spolupráca 
v oblasti výskumu a mobilita výskumníkov; je však presvedčený, že sociálny a ľudský 
rozmer interakcie je mimoriadne dôležitý; dôrazne preto podporuje iniciatívy na 
posilňovanie osobných kontaktov medzi univerzitami a podnikmi;

7. považuje väčšiu krátkodobú i dlhodobú mobilitu výskumníkov cez štátne hranice a medzi 
akademickou obcou a podnikmi pri náležitom zohľadnení rodovej vyváženosti za 
rozhodujúci faktor pri posilňovaní odovzdávania znalostí; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby dôkladne preskúmali existujúci právny a finančný rámec a 
obmedzili zbytočné prekážky mobility, pričom budú venovať osobitnú pozornosť 
uznávaniu akademických titulov; vyzýva univerzity, aby pre pracovníkov zaviedli 
pružnejšie a dvojité profesionálne dráhy;

8. nabáda Komisiu, aby vypracovala iniciatívy pre rozvoj trhu EÚ s duševným vlastníctvom, 
ktorý by umožnil univerzitám, verejným výskumným organizáciám a malým podnikom 
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získať partnerov, investorov a spravodlivejšie ceny za svoje práva duševného vlastníctva, 
zručnosti a znalosti; poukazuje na to, že na väčšine univerzít by sa mohla zlepšiť 
profesionálna správa práv duševného vlastníctva;

9. uznáva, že v oblasti vzdelávania a výskumu je potrebné posilniť viacodborový prístup ku 
znalostiam, a preto je presvedčený, že tak univerzity, ako aj podniky by mohli mať úžitok 
zo spoločného rozvoja medziodborových a podnikateľských zručností; zdôrazňuje 
úspešné iniciatívy, ako sú stáže pre študentov a zamestnancov, podnikatelia ako hosťujúci 
profesori, duálne kurzy a spoloční pracovníci;

10. poukazuje na to, že spoločná účasť univerzít a podnikov na verejno-súkromných 
partnerstvách, ako sú európske technologické platformy, spoločné technologické 
iniciatívy a znalostné a inovačné spoločenstvá, by mohla zvýšiť hodnotu znalostí a 
pomôcť EÚ pri riešení hlavných problémov, ktorým čelí; v tejto súvislosti upozorňuje na 
existujúce usmernenia pre zodpovedné partnerstvo;

11. vyzýva národné, regionálne a miestne orgány, aby v spolupráci so súkromným sektorom 
naďalej hľadali a financovali procesy, ktoré zvýšia interakciu medzi univerzitami a 
podnikmi a aby odstraňovali administratívne prekážky, ktoré im v tom bránia;

12. uznáva síce, že každá spolupráca si vyžaduje individuálny prístup a že existujú rôzne 
druhy mechanizmov spolupráce, je však presvedčený, že je možné inšpirovať sa 
úspešnými štruktúrami, príkladmi, ukážkami a vzormi a že by sa malo posilniť šírenie 
príkladov osvedčených postupov a úspechov a mal by sa uľahčiť prístup k nim.


