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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije, ki nudi pregled prvih treh let delovanja foruma EU za 
dialog med univerzami in podjetji in postavlja izzive za prihodnost, kot so podpiranje 
inovacij, vzpostavljanje podjetništva in krepitev prenosa znanja;

2. priznava, da izzivi, navedeni v sporočilu, niso novi; meni pa, da je stalen dialog in 
sodelovanje na regionalni, nacionalni in evropski ravni, vključno z izmenjavo najboljših 
praks v zvezi s programi in instrumenti, ključnega pomena pri vzpostavljanju tesnejših 
vezi med univerzitetnimi in podjetniškimi skupnostmi, saj se tako premoščajo morebitne 
kulturne, institucionalne in operativne ovire med njimi;

3. priznava, da se evropske univerze močno razlikujejo glede na velikost, disciplino, 
nacionalnost in vrsto; meni pa, da bi lahko vsaki na svoj način koristilo sodelovanje s 
podjetniško skupnostjo pod pogojem, da obstaja jasno zavedanje o dejanskem okviru, v 
katerem naj se razvijajo njihove raziskovalne in izobraževalne zmožnosti;

4. poudarja, da morajo podjetja povečati svojo absorbcijsko zmožnost za uporabo in prenos 
znanstvenega znanja, ki ga proizvedejo univerze, tako da spodbujajo notranje raziskave in 
se udeležujejo aktivne politike zaposlovanja doktorskih diplomirancev in raziskovalcev;

5. poudarja, da bi moral dialog in sodelovanje med univerzami in podjetji temeljiti na 
recipročnosti, torej da bi se spodbujala bolj podjetniška univerza in hkrati bolj na znanju 
temelječa podjetja; ponovno poudarja, da je to mogoče doseči brez ogrožanja 
neodvisnosti, avtonomije in javnega značaja univerz;

6. meni, da je prenos znanja v odprtem okolju izredno pomemben; priznava, da je to mogoče 
doseči z različnimi instrumenti, kot so objave in seminarji, uradi za prenos tehnologije, 
regionalno sodelovanje, ustanavljanje in odcepljanje podjetij, sodelovalno raziskovanje in 
mobilnost raziskovalcev; meni pa, da sta družbena in človeška razsežnost sodelovanja 
izjemno pomembni; zato trdno podpira pobude za spodbujanje neposrednih stikov med 
univerzami in podjetji;

7. meni, da je večja mobilnost raziskovalcev preko državnih meja ter med akademskim in 
podjetniškim svetom, tako kratkoročno kot dolgoročno, nujna za povečanje prenosa 
znanja; v zvezi s tem poziva države članice in Komisijo, naj temeljito pregledajo obstoječi 
pravni in finančni okvir ter zmanjšajo nepotrebne ovire za mobilnost, pri čemer naj bojo 
posebej pozorne na priznanje akademske usposobljenosti; poziva univerze, naj za svoje 
kadre uvedejo prožnejše in dvojne poklicne poti;

8. spodbuja Komisijo, naj pripravi pobude za razvoj trga EU za intelektualno lastnino, ki bi 
univerzam, javnim raziskovalnim organizacijam in malim podjetjem olajšal iskanje 
partnerjev, vlagateljev in pravičnejše cene za svoje pravice intelektualne lastnine, 
spretnosti in znanja; opozarja, da je mogoče na večini univerz okrepiti strokovno 
upravljanje pravic intelektualne lastnine;
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9. priznava, da je treba v izobraževanju in raziskavah okrepiti multidisciplinarni pristop k 
znanju, ter zato meni, da bi lahko skupen razvoj interdisciplinarnih in podjetniških 
spretnosti koristil tako univerzam kot podjetjem; opozarja na uspešne pobude, kot so staži
za študente in zaposlene, podjetniki kot obiskujoči predavatelji, dvosmerni programi in 
delitev kadrov;

10. poudarja, da bi lahko s skupno udeležbo univerz in podjetij v javno-zasebnih partnerstvih, 
kot so evropske tehnološke platforme, skupne tehnološke pobude ter skupnosti znanja in 
inovacij, izboljšali vrednotenje znanja in pomagali EU pri soočanju s sedanjimi velikimi 
izzivi; v zvezi s tem opozarja na obstoječe smernice za odgovorno partnerstvo;

11. poziva nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, naj skupaj z zasebnim sektorjem še 
naprej preučujejo in financirajo procese, ki krepijo sodelovanje med univerzami in 
podjetji, ter odpravijo upravne ovire, ki jih zavirajo;

12. priznava, da je treba vsako sodelovanje obravnavati posebej in da obstajajo različne vrste 
mehanizmov sodelovanja, vendar meni, da se je mogoče kaj naučiti od uspešnih struktur, 
primerov, predstavitev in zgledov ter da bi bilo treba okrepiti razširjanje primerov dobrih 
praks in zgodb o uspehu ter izboljšati dostop do njih.


