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Borboly Csaba

AZ INNOVÁCIÓS SZAKADÉK MEGSZÜNTETÉSE

EDUC-V-031
7. cikk

Kiegészítés :
Véleménytervezet
Szemléletváltás: a digitalizáció máris egy
mindenre kiterjedő változást idézett elő. A helyi
és regionális döntéshozóknak meg kell ragadniuk
a kínálkozó lehetőségeket, a szolgáltatási
folyamatok reformját tűzve ki legfontosabb
feladatként.

Módosítás
Szemléletváltás: a digitalizáció máris egy
mindenre kiterjedő változást idézett elő. A helyi
és regionális döntéshozóknak meg kell ragadniuk
a kínálkozó lehetőségeket, a szolgáltatási
folyamatok reformját tűzve ki legfontosabb
feladatként. Emelett tovább kell ösztönözni a
digitális szolgáltatások közszférában való
széleskörű elterjedését.

Indoklás
Nem szabad egy percig sem szem elől téveszteni azt, hogy mindenféle technológiai vívmány és reform
központjában az ember kell álljon. A digitalizáció új kapukat nyitott a közszféra innovációját tekintve is,
ezért tovább kell haladni a megkezdett úton.
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EDUC-V-031
9. cikk

Kiegészítés :
Véleménytervezet
Nem kezelhetjük a társadalmi problémákat kisebb
kiigazításokkal és hagyományos módszerekkel. A
megújulási
képesség
megerősítése
elengedhetetlen a sikerhez: a kreativitás, az
innováció és az, hogy merünk belevágni
újításokba
és
reformokba,
szintén
kulcsfontosságú a sikerhez a helyi és regionális
döntéshozók számára.

Módosítás
Nem kezelhetjük a társadalmi problémákat kisebb
kiigazításokkal és hagyományos módszerekkel. A
megújulási
képesség
megerősítése
elengedhetetlen a sikerhez: a kreativitás, az
innováció és az, hogy merünk belevágni
újításokba
és
reformokba,
szintén
kulcsfontosságú a sikerhez a helyi és regionális
döntéshozók számára. Mindezzel párhuzamosan a
becsontosodott közigazgatási rendszereknek is
nyitniuk kell, nagyobb teret kell adjanak a
döntéshozók kreativitásának kibontakozásának.

Indoklás
Sok esetben a döntéshozókat kreativitását és innovációs kedvét bekorlátozza a merev közigazgatási és
közszolgáltatási környezet. Ezekben az esetekben szükség van a jogszabályok és működési elvek
átgondolására olyan módon, hogy az egy innovációt támogató környezetet jelentsen.
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EDUC-V-031
12. cikk

Új cikk :
Kiegészítés
Figyelembe véve azt, hogy egyes régiókban,
különösen a vidéki régiókba a közszféra képezi a
jelenti a fejlesztések motorjait, illetve a helyi
szemléletformálásra is erőteljes hatással vannak,
kiemelkedő figyelmet kell szentelni magának a
közszféra innovációjának is, illetve egyes régiók
közintézményi
ügyintézési
folyamatainak
újragondolására, felzárkóztatására.

Indoklás
Az Európai Unióban több olyan régió van, amely bürokráciával, a közszféra merevségével küszködik. Az
innováció megvalósításához, alkalmazásához és elterjedéséhez elengedhetetlen a megfelelő felkészültség
és innovációs hajlam a közintézmények részéről. Éppen ezért, főleg az egykori szocialista blokkba tartozó
tagállamok esetében kiemelten kell kezelni minden a közszféra innovációjára irányuló kezdeményezést,
biztosítva ez által a gyors felzárkózást ezen a téren is.
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31. cikk
Kiegészítés :
Véleménytervezet
Az RB hangsúlyozza, hogy a regionális
innovációs stratégiák legfőbb sikertényezője a
kutatásból származó meglévő globális ismeretek
és a régiókban alkalmazott gyakorlatok közötti
szakadék hatékony áthidalása. A legújabb
kutatási eredmények fényében tovább kell
fejleszteni, adott esetben gyökeresen meg kell
változtatni a régiókban és városokban fennálló
struktúrákat és folyamatokat. E kérdések
megoldása érdekében az RB a következőkre hívja
fel a figyelmet:
 A Horizont 2020-on belül az Európa
Bizottságnak az értékláncok és értékhálózatok
egészére kell koncentrálnia. Ezért több kutatásra
van szükség azzal kapcsolatban, hogy az
innovációk hogyan hozhatók létre és hajthatók
végre gyakorlati szinten, a helyi kulturális
értékekre és mentalitásra alapozva, hogy konkrét
eredményeket lehessen elérni a polgárok jóléte
terén.
 A politikai döntéshozóknak újra és
újra bizonyítaniuk kell, hogy megvan a
bátorságuk a legambiciózusabb célok kitűzéséhez
és ahhoz, hogy valami radikálisan újat
teremtsenek.
 A régióknak és városoknak olyan
úttörő kezdeményezésekbe kellene fogniuk,
amelyek
igazán
európai
jellegűek:
multikulturálisak, emberközpontúak, a társadalmi
innovációkra és képességekre összpontosítanak,
hogy jobb struktúrákat teremtsenek a jóléti
társadalom számára és megalapozzák a digitális
egységes piac kialakítását.

Módosítás
Az RB hangsúlyozza, hogy a regionális
innovációs stratégiák legfőbb sikertényezője a
kutatásból származó meglévő globális ismeretek
és a régiókban alkalmazott gyakorlatok közötti
szakadék hatékony áthidalása. A legújabb
kutatási eredmények fényében tovább kell
fejleszteni, adott esetben gyökeresen meg kell
változtatni a régiókban és városokban fennálló
struktúrákat és folyamatokat. E kérdések
megoldása érdekében az RB a következőkre hívja
fel a figyelmet:
 A Horizont 2020-on belül az Európa
Bizottságnak az értékláncok és értékhálózatok
egészére kell koncentrálnia. Ezért több kutatásra
van szükség azzal kapcsolatban, hogy az
innovációk hogyan hozhatók létre és hajthatók
végre gyakorlati szinten, a helyi kulturális
értékekre és mentalitásra alapozva, hogy konkrét
eredményeket lehessen elérni a polgárok jóléte
terén.
 A politikai döntéshozóknak újra és
újra bizonyítaniuk kell, hogy megvan a
bátorságuk a legambiciózusabb célok kitűzéséhez
és ahhoz, hogy valami radikálisan újat
teremtsenek.
 A régióknak és városoknak olyan
úttörő kezdeményezésekbe kellene fogniuk,
amelyek
igazán
európai
jellegűek:
multikulturálisak, emberközpontúak, a társadalmi
innovációkra és képességekre összpontosítanak,
hogy jobb struktúrákat teremtsenek a jóléti
társadalom számára és megalapozzák a digitális
egységes piac kialakítását. Szintén a régiók és

városok szerepe az, hogy a lehető legjobban
megismertessék a lakossággal az innováció
szükségességét, illetve ötletet merítsenek a helyi
lakósok visszajelzéseiből, megteremtve egy
biztos talajt az innováció sikeres kivitelezésére.

Indoklás
Az államok és régiók nemzetiségi, kulturális különbségeiből adódóan a helybéli lakosság, az
innovációhoz való hozzáállása változó. Ha egy régió vagy önkormányzati vezető felismeri az innováció
szükségességét, el kell érnie azt, hogy a lakosság pozitív, konstruktív fogadtatásban részesítse az ötletet.
Ehhez azonban a helyi kultúrát, paradigmákat, hagyományokat is figyelembe kell vennie. Egy innováció
csak akkor lesz sikeres, amennyiben a célközönség megfelelően adaptálta, ehhez viszont hajlandóságra
van szükség.

