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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om de första tre 
verksamhetsåren för EU-forumet för dialogen mellan universiteten och näringslivet och 
om de framtida utmaningarna, till exempel att stödja innovation, skapa företagaranda och 
öka kunskapsöverföringen.

2. Europaparlamentet konstaterar att de utmaningar som nämns i meddelandet inte är nya, 
men anser ändå att kontinuerlig dialog och kontinuerligt samarbete på regional, nationell 
och europeisk nivå, inbegripet utbyte av bästa praxis för program och instrument, är av 
avgörande vikt för att stärka banden mellan universiteten och näringslivet och därmed 
överbrygga eventuella kulturella, institutionella och operativa hinder mellan dem.

3. Europaparlamentet inser att det finns mycket stora skillnader mellan olika europeiska 
universitet i fråga om storlek, akademiska ämnen, nationaliteter och typ, men tror ändå att 
varje universitet på sitt eget sätt kan dra nytta av samarbetet med näringslivet, förutsatt att 
det står fullständigt klart inom vilket sammanhang deras kapacitet för forskning och 
undervisning faktiskt utnyttjas.

4. Europaparlamentet betonar att företagen måste öka sin absorptionsförmåga när det gäller 
att utnyttja och förvandla de vetenskapliga kunskaper som universiteten genererar genom 
att främja intern forskning och aktivt rekrytera forskare och personer med doktorsexamen.

5. Europaparlamentet understryker att dialogen och samarbetet mellan universiteten och 
näringslivet bör grundas på ömsesidighet och uppmuntra till såväl mer 
näringslivsinriktade universitet som mer kunskapsbaserade företag. Parlamentet upprepar 
att detta kan uppnås utan att universitetens självständighet och offentliga karaktär 
äventyras.

6. Europaparlamentet fäster stor vikt vid kunskapsöverföring i en öppen miljö. Det finns 
olika instrument för att uppnå detta, till exempel publikationer och seminarier, centrum för 
tekniköverföring, regionalt samarbete, nyetablerade företag och spin off-effekter, 
gemensam forskning och rörlighet för forskare. Parlamentet anser dock att interaktionens 
sociala och mänskliga dimension är extremt viktig och ger därför sitt fulla stöd till initiativ 
som syftar till att främja fysiska kontakter mellan universiteten och näringslivet.

7. Europaparlamentet anser att ökad rörlighet för forskare (med vederbörlig hänsyn till en 
jämn könsfördelning) – både på kortare och längre sikt, över de nationella gränserna och 
mellan den akademiska världen och näringslivet – är absolut nödvändigt för att öka 
kunskapsöverföringen. I detta sammanhang uppmanar parlamentet medlemsstaterna och 
kommissionen att genomföra en grundlig översyn av den befintliga rättsliga och 
finansiella ramen samt att minska onödiga hinder för rörligheten, varvid särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt erkännandet av akademiska kvalifikationer. Dessutom 
uppmanar parlamentet universiteten att införa flexiblare karriärmöjligheter och möjlighet 
till parallellarbete för sin personal.
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8. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att skapa incitament för utvecklingen av en 
EU-marknad för immateriell egendom, vilket skulle göra det möjligt för universitet, 
offentliga forskningsorganisationer och mindre företag att hitta partner, investerare och 
mer rättvisa priser för sina immateriella rättigheter, kvalifikationer och kunskaper. 
Parlamentet påpekar att den yrkesmässiga förvaltningen av immateriella rättigheter skulle 
kunna stärkas vid de flesta universitet.

9. Europaparlamentet konstaterar att man inom utbildningen och forskningen måste stärka 
sin tvärvetenskapliga inställning till kunskap och anser därför att både universiteten och 
näringslivet skulle kunna gynnas av att tillsammans utveckla tvärvetenskaplig och 
företagarinriktad kompetens. Parlamentet vill framhålla lyckade initiativ såsom 
praktikperioder för studenter och personal, företagare som gästföreläsare, dubbelinriktade 
kurser och gemensam personal.

10. Europaparlamentet påpekar att ett gemensamt deltagande av universitet och näringsliv i 
offentlig-privata partnerskap, till exempel de europeiska teknikplattformarna, 
gemensamma teknikinitiativ och kunskaps- och innovationsgrupperna, skulle kunna öka 
värdesättandet av kunskap och hjälpa EU att finna lösningar på de stora utmaningar som 
unionen står inför. Parlamentet pekar i detta sammanhang på de befintliga riktlinjerna för 
ansvarsfullt partnerskap.

11. Europaparlamentet uppmanar de nationella, regionala och lokala myndigheterna att 
fortsätta att i samarbete med den privata sektorn undersöka och finansiera sätt att öka 
samverkan mellan universiteten och näringslivet samt att undanröja administrativa hinder 
för detta.

12. Europaparlamentet förstår att varje samarbete kräver en skräddarsydd metod och att det 
finns olika typer av samarbetsmekanismer, men anser att man kan dra lärdom av 
framgångsrika strukturer, exempel och förebilder och att spridningen av, och tillgången 
till, exempel på god praxis och framgångssagor måste öka.


