
AMENDAMENTUL 6 
ELIMINAREA DECALAJELOR DIN 

DOMENIUL INOVĂRII 

 

EDUC-V-031 

 

Punctul 7 

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendament 

O schimbare de paradigmă: digitalizarea a atras 

deja după sine schimbări profunde în toate 

domeniile. Factorii de decizie locali și regionali ar 

trebui să profite de posibilitățile existente, 

acordând prioritate reformei proceselor de servicii. 

O schimbare de paradigmă: digitalizarea a atras 

deja după sine schimbări profunde în toate 

domeniile. Factorii de decizie locali și regionali 

ar trebui să profite de posibilitățile existente, 

acordând prioritate reformei proceselor de 

servicii. În plus, trebuie stimulată în continuare 

răspândirea largă a serviciilor publice digitale.  

 

Expunere de motive 

 

Nu trebuie să se treacă niciodată cu vederea faptul că omul trebuie să se afle în centrul oricărei 

realizări sau reforme tehnologice. Digitalizarea a adus noi posibilități și în ceea ce privește inovarea în 

sectorul public. Din acest motiv, trebuie să se continue această cale. 

 

_____________ 
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AMENDAMENTUL 8 BORBOLY Csaba  



ELIMINAREA DECALAJELOR DIN 

DOMENIUL INOVĂRII 

 

EDUC-V-031 

 

Punctul 9 

 

Se modifică după cum urmează:  

 

Proiect de aviz Amendament 

Nu putem aborda provocările societale prin 

ajustări minore și metode de gestionare 

convenționale. Pentru a reuși, stimularea 

capitalului de reînnoire este crucială: creativitatea, 

inovarea și încrederea necesare pentru inovare și 

reformă fac și ele parte din cheia succesului pentru 

factorii de decizie locali și regionali. 

Nu putem aborda provocările societale prin 

ajustări minore și metode de gestionare 

convenționale. Pentru a reuși, stimularea 

capitalului de reînnoire este crucială: 

creativitatea, inovarea și încrederea necesare 

pentru inovare și reformă fac și ele parte din 

cheia succesului pentru factorii de decizie locali 

și regionali. În paralel, și administrațiile publice 

trebuie să prezinte mai multă deschidere și 

trebuie să lase mai mult loc factorilor de decizie 

să își valorifice creativitatea. 

 

Expunere de motive 

 

În multe cazuri, creativitatea și spiritul inovator al factorilor de decizie sunt îngrădite de mediul rigid 

al administrațiilor și serviciilor publice. În aceste cazuri, este necesară regândirea reglementărilor și a 

principiilor de funcționare, în așa fel încât să favorizeze un mediu care susține inovarea. 

 

_____________ 

 

(HU) RBARU/RCOD/ab 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENDAMENTUL 12 
ELIMINAREA DECALAJELOR DIN 

BORBOLY Csaba  



DOMENIUL INOVĂRII 

 

EDUC-V-031 

 

Punctul 12 

 

Punct nou:  

 

Proiect de aviz Amendament 
 Având în vedere faptul că, în anumite regiuni, în 

special în cele rurale, sectorul public reprezintă 

motorul dezvoltării, respectiv are influențe 

puternice asupra formării opiniei publice locale, 

trebuie să se acorde atenție deosebită și inovării 

sectorului public în sine, respectiv regândirii și 

actualizării procedurilor administrative ale 

instituțiilor publice din anumite regiuni. 

 

Expunere de motive 

 

În Uniunea Europeană există mai multe regiuni care se luptă cu birocrația și rigiditatea sectorului 

public. Pentru realizarea, aplicarea și răspândirea inovării este imperios necesar ca instituțiile publice 

să fie pregătite și să fie dispuse pentru inovare. Tocmai din acest motiv, în special în cazul statelor din 

fostul bloc socialist, trebuie să se acorde prioritate tuturor inițiativelor care vizează inovarea sectorului 

public, asigurându-se totodată recuperarea rapidă și în acest domeniu. 

 

_____________ 

 

(HU) RBARU/RCOD/ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 32 
ELIMINAREA DECALAJELOR DIN 

DOMENIUL INOVĂRII 

EDUC-V-031 

 

Punctul 31 

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendament 

CoR subliniază că principalul factor de succes 

al strategiilor regionale de inovare îl 

reprezintă eficiența în reducerea decalajului 

dintre cunoștințele actuale din cercetarea 

globală și practicile regionale efective. 

Structurile și procesele din orașe și regiuni 

trebuie dezvoltate, chiar schimbate radical, în 

conformitate cu cele mai recente rezultate ale 

cercetării; Pentru abordarea acestor aspecte, 

CoR este de părere că: 

 În cadrul inițiativei „Orizont 2020”, 

Comisia ar trebui să se concentreze pe 

lanțurile valorice și pe rețelele de valoare 

în ansamblul lor. Aceasta înseamnă 

realizarea mai multor cercetări cu privire 

la modalitățile în care se pot crea și pune 

în aplicare inovații la nivel practic, pe 

baza valorilor culturale locale și a 

abordărilor de la nivel local, pentru a 

obține rezultate concrete pentru 

bunăstarea cetățenilor. 

 Factorii de decizie politică ar trebui să dea 

în permanență dovadă de curajul necesar 

pentru a aspira spre cele mai bune 

rezultate și pentru a produce ceva radical 

nou. 

 Regiunile și orașele ar trebui să creeze 

inițiative inovatoare europene în 

adevăratul sens al cuvântului: 

multiculturale, centrate pe ființa umană, 

focalizate pe inovările societale și pe 

capacitatea de a crea structuri mai bune 

pentru societatea bunăstării și de a pregăti 

terenul pentru dezvoltarea pieței unice 

digitale. 

CoR subliniază că principalul factor de succes al 

strategiilor regionale de inovare îl reprezintă eficiența 

în reducerea decalajului dintre cunoștințele actuale 

din cercetarea globală și practicile regionale efective. 

Structurile și procesele din orașe și regiuni trebuie 

dezvoltate, chiar schimbate radical, în conformitate 

cu cele mai recente rezultate ale cercetării; Pentru 

abordarea acestor aspecte, CoR este de părere că: 

 În cadrul inițiativei „Orizont 2020”, Comisia ar 

trebui să se concentreze pe lanțurile valorice și pe 

rețelele de valoare în ansamblul lor. Aceasta 

înseamnă realizarea mai multor cercetări cu 

privire la modalitățile în care se pot crea și pune 

în aplicare inovații la nivel practic, pe baza 

valorilor culturale locale și a abordărilor de la 

nivel local, pentru a obține rezultate concrete 

pentru bunăstarea cetățenilor. 

 Factorii de decizie politică ar trebui să dea în 

permanență dovadă de curajul necesar pentru a 

aspira spre cele mai bune rezultate și pentru a 

produce ceva radical nou. 

 Regiunile și orașele ar trebui să creeze inițiative 

inovatoare europene în adevăratul sens al 

cuvântului: multiculturale, centrate pe ființa 

umană, focalizate pe inovările societale și pe 

capacitatea de a crea structuri mai bune pentru 

societatea bunăstării și de a pregăti terenul pentru 

dezvoltarea pieței unice digitale. De asemenea, 

rolul regiunilor și al orașelor este acela de a 

informa populația cât mai pe larg posibil cu 

privire la utilitatea inovării, respectiv de a extrage 

idei din răspunsurile populației locale, creând un 

mediu stabil pentru implementarea cu succes a 

inovațiilor. 

 

Expunere de motive 

 

Din cauza diferențelor naționale și culturale dintre state și regiuni, atitudinea populației locale față de 

inovare poate varia. Dacă o regiune sau un lider al administrației locale recunoaște necesitatea 

inovării, trebuie să obțină din partea populației o receptare pozitivă și constructivă a propunerii. În 

acest sens, trebuie să țină cont de cultura, paradigmele și tradițiile locale. Inovarea va fi încununată de 

succes numai în măsura în care publicul-țintă se adaptează la ea în mod corespunzător; însă pentru a 

realiza acest lucru este necesară flexibilitatea. 

(HU) RBARU/RCOD/ab 


