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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az előremutató politikatervezésről és hosszú távú trendekről: a kapacitásépítés 
költségvetési vonzatai

(2012/2290(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére1, 
és különösen a 2013. évi költségvetésnek „A hosszú távú trendeket azonosító 
intézményközi rendszer” elnevezésű előkészítő fellépésére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó 966/2012/EU, Euratom 
költségvetési rendeletre, különösen annak 54. cikke (2) bekezdésének a) és b), valamint 
e) pontjára, és a rendelet alkalmazási szabályaira,

– tekintettel az ESPAS (európai stratégiai és politikai elemzési rendszer) „Globális trendek 
2030-ig: Állampolgárok egy összefonódó és többközpontú világban” című, az Európai 
Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EUISS) által készített jelentésére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a Regionális Fejlesztési 
Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel egy gyors átmenet időszakát éljük – ami különösen a hatalom dinamikája, a 
demográfiai változások, az éghajlatváltozás, az urbanizáció és a technológia kapcsán 
nyilvánvaló –, ezért egyre nagyobb szükség van arra, hogy valamennyi ország politikai 
döntéshozói fokozott erőfeszítéseket tegyenek a főbb globális trendek tanulmányozására 
és nyomon követésére;

B. mivel a 2010. évi uniós költségvetés a Parlament kezdeményezésére biztosította a 
Bizottság számára azt a lehetőséget, hogy több mint kétéves időtartamra kísérleti projektet 
indítson azzal a céllal, hogy megvizsgálják „az Unió előtt álló főbb politikai kérdésekkel 
kapcsolatos hosszú távú trendeket azonosító intézményközi rendszer” létrehozásának 
lehetőségét;

C. mivel a 2012. évi uniós költségvetés jóváhagyta, hogy a projekt a 2012–2014 közötti 
három év vonatkozásában előkészítő intézkedésként a következő szakaszba lépjen, azzal a 
céllal, hogy 2014 végéig létrehozzanak egy teljes körűen működő „európai stratégiai és 
politikai elemzési rendszert” (ESPAS), amelyben „a közép- és hosszú távú politikai 
trendek elemzésével foglalkozó különböző uniós intézmények és szervek kutatási 
osztályai közötti szorosabb együttműködés” kialakítása révén valamennyi illetékes uniós 

                                               
1 HL L 66., 2013.3.8., 1. o.
2 2012. április 27.; http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf.
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intézmény részt vesz1;

D. mivel a jövőbeli politikai környezetet várhatóan alakító főbb trendek azonosítását és 
feltérképezését szolgáló tartós intézményközi rendszer igazgatási szintű létrehozása 
segítené és támogatná az uniós intézmények kihívásokra való felkészülését és 
válaszadását, valamint az elkövetkező évekre vonatkozó koherens stratégiai opciók 
meghatározását;

E. mivel egy ilyen jól bevált és elismert rendszer megfelelő támpontot jelentene az uniós 
költségvetés elkészítéséhez és az egy vagy több évre szóló politikai prioritások 
megállapításához;

F. mivel az ESPAS által támogatott első, az EUISS megbízására készített „Globális trendek 
2030-ig: Állampolgárok egy összefonódó és többközpontú világban” című jelentés több 
olyan globális trendet azonosít, amelyek az elkövetkező évtizedekben várhatóan alakítják 
majd a világot;

G. mivel ezek a trendek különösen a következőket foglalják magukban:  az egyének fokozott 
szerepvállalása, amit részben a technológiai változások táplálnak;  a fenntartható 
fejlődésre helyezett fokozott hangsúly az egyre jelentősebb erőforráshiányra és a tartós 
szegénységre tekintettel, amely jelenségeket csak fokozza az éghajlatváltozás hatása; az 
államok csökkenő hatalmával és a növekvő kormányzási hiányosságokkal jellemezhető 
nemzetközi rendszer létrejötte, mivel az államközi kapcsolatok hagyományos 
mechanizmusai nem adnak megfelelő választ a közösségi igényekre;

1. véleménye szerint a koherens és hatékony uniós politikai döntéshozatal egyre nagyobb 
mértékben függ az olyan hosszú távú globális trendek időben történő azonosításától, 
amelyek hatást gyakorolnak azon kihívásokra és döntésekre, amelyekkel az Unió az egyre 
inkább összetett és a kölcsönös függőség által jellemzett világban szembesül;

2.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy e hosszú távú trendek nyomon követése és 
elemzése érdekében az uniós intézményeknek együtt kell működniük egymással, valamint 
a hasonló kérdések iránt érdeklődő más, harmadik országbeli szereplőkkel, továbbá 
hálózatot kell kiépíteniük velük;  hangsúlyozza ezzel összefüggésben annak fontosságát, 
hogy folytatni kell egy olyan hatékony kapacitás kialakításának folyamatát, amelynek 
révén független és minőségi intézményközi elemzés és tanácsadás nyújtható azon főbb 
trendekről, amelyekkel az uniós rendszer politikai döntéshozói szembesülnek;

3. külön üdvözli az európai stratégiai és politikai elemzési rendszer (ESPAS) kialakítására 
irányuló igazgatási szintű kísérleti projekt (2010–2011) és előkészítő intézkedés (2012–
2014) eddigi eredményeit, mivel e lépések segítik az Unió előtt álló főbb kérdésekkel 
kapcsolatos hosszú távú trendek azonosítását, és határozott javaslata szerint e folyamatnak 
a jelenlegi előkészítő intézkedés befejezését követően is folytatódnia kell;

4. arra sürgeti az ESPAS-folyamatban jelenleg részt vevő négy intézményt és szervet – a 
Bizottságot, a Parlamentet, a Tanácsot és az Európai Külügyi Szolgálatot –, hogy 
dolgozzanak ki és írjanak alá igazgatási együttműködési megállapodást, amelyet ideális 

                                               
1 http://europa.eu/espas/pdf/espas-preparatory-action-amendment_en.pdf.
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esetben 2014 tavaszán kötnének meg, és amelyben valamennyi partner vállalja, hogy 
folyamatosan fenntartja a megállapodást és részt vesz benne;

5. hangsúlyozza, hogy a részt vevő intézményeknek és szerveknek – költségvetéseiken 
keresztül, a költségvetési rendelet és különösen annak 54. cikke e) pontjának teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett és az éves költségvetési eljárás szerint – az ESPAS-
rendszer rendelkezésére kell bocsátaniuk a szükséges személyzetet és pénzügyi 
erőforrásokat, ezzel biztosítva e képesség költségvetés-semleges fejlesztését a következő 
években;

6. üdvözli, hogy az ESPAS-folyamatot egy olyan globális, online gyűjtemény kiépítésére 
szándékozzák felhasználni, amely tartalmazza a közép- és hosszú távú trendekkel 
kapcsolatos, különböző forrásokból származó dokumentumokat és anyagokat, és 
amelyhez a politikai döntéshozók és a polgárok világszerte hozzáférnek;

7.  üdvözli, hogy az uniós intézmények között az ESPAS-folyamat révén megvalósuló 
szorosabb igazgatási együttműködés eredményeként az előkészítő intézkedés részeként 
elemző jelentést nyújtanak be a 2014–2019 közötti időszak tekintetében a hosszú távú 
trendekről és az Unió előtt álló kihívásokra és választásokra gyakorolt hatásaikról, és e 
jelentést – annak figyelembevétele érdekében – az intézmények elnöki pozícióit 
2014 során betöltő személyeknek nyújtják be;  véleménye szerint sikerességére tekintettel 
e gyakorlatot legalább ötévente meg kell ismételni;

8. véleménye szerint egy olyan állandó rendszernek, amelynek az a célja, hogy a 
döntéshozatallal kapcsolatos, még inkább stratégiai megközelítés ösztönzése érdekében 
rendszeres elemzéseket készítsen az uniós intézmények számára a közép- és hosszú távú 
trendekről, rendelkeznie kell arról, hogy az Unió helyzetéről szóló vitát megelőzően 
jelentést nyújtsanak be az intézmények számára a stratégiai trendekről a hosszú távú 
trendek változó struktúrájának nyomon követése és értékelése, valamint annak érdekében, 
hogy különleges információkkal szolgáljanak a költségvetési hatóság számára a 
2020 utáni többéves pénzügyi keret megtárgyalása előtt, valamint a 2014–2020 közötti 
többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatához;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jelentést a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai 
Külügyi Szolgálatnak.
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„Az ESPAS azt a határozott üzenetet közvetíti, hogy mi, akik az Európai Uniót alkotjuk, 
hajlandóak vagyunk túllépni az intézményi, sőt a belső és külső határokon is, hogy együtt 
nézzünk szembe a jövőbeli fejleményekkel és új kihívásokkal.” José Manuel Barroso, az 
Európai Bizottság elnöke

1. Költségvetési háttér

A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja meghatározza a kísérleti 
projekt és az előkészítő intézkedés jellegét és célját. A kísérleti projektek olyan kísérleti 
jellegű programok, amelyek valamely intézkedés végrehajthatóságát és hasznosságát 
vizsgálják. Az előkészítő intézkedések az EK-Szerződés, az Euratom-Szerződés, valamint az 
EUSZ VI. címének alkalmazása terén a jövőben elfogadandó intézkedésekre vonatkozó 
javaslatok előkészítését célzó intézkedések.

A 2010. évi uniós költségvetés az Európai Parlamenttől, pontosabban annak Költségvetési 
Bizottságától származó és a költségvetési hatóság „ikerágával”, a Tanáccsal közösen 
elfogadott javaslatot tartalmazott egy kísérleti projektre vonatkozóan, amelynek célja „egy 
olyan intézményközi rendszer létrehozása, amely azonosítja az Európai Unió előtt álló főbb 
politikai kérdésekkel kapcsolatos hosszú távú trendeket. E rendszernek a fontosabb kérdések 
valószínű kimenetelének a politikai döntéshozók számára elérhető, általános elemzését kell 
biztosítania.”1

A kísérleti projekt sikeres lezárását követően a költségvetési hatóság két ága a Parlament 
kezdeményezésére megállapodott abban, hogy a 2012. évi költségvetésben jóváhagyják, hogy 
a projekt a 2012–2014 közötti három vonatkozásában előkészítő intézkedésként a következő 
szakaszba lépjen. Az intézkedés célja „egy olyan intézményközi rendszer létrehozása, amely 
azonosítja az Európai Unió előtt álló főbb politikai kérdésekkel kapcsolatos hosszú távú 
trendeket”. A rendszer segítségével a politikai döntéshozók által elérhető általános elemzést 
kívánnak nyújtani a fontosabb kérdések valószínű kimeneteléről. E cél eléréséhez emellett 
részletesen meg kell vizsgálni a különböző uniós intézmények és szervek közép- és hosszú 
távú politikai trendek elemzésével foglalkozó kutatási osztályai közötti szorosabb 
együttműködést előmozdító különös mechanizmusok kiépítését.2

2. A hosszú távú trendek elemzése

A világ és az Európai Unió is a gyors átmenetek és átalakulások időszakát éli, különösen a 
hatalom, a demográfia, az éghajlat, az urbanizáció és a technológia területén. Az elkövetkező 
éveket az egyre összetettebb kérdések és a növekvő bizonytalanság, a globalizáltabb világon 
belüli többpólusú rendszer és a többszintű kormányzás, valamint a jogalkotásban és a politikai 
tevékenységekben részt vevő számos szereplő jellemzi majd, és mindez hozzájárul egy új és 
több kihívással teli globális környezet létrejöttéhez.

Ezen új globális környezet létrejötte a szokásosnál több bizonytalanságot hoz magával. A 

                                               
1 25.01.09. költségvetési sor; megtalálható a következő internetes oldalon: http://europa.eu/espas/
2 25.01.10. költségvetési sor; megtalálható a következő internetes oldalon: http://europa.eu/espas/
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globális trendek nyomon követése alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy Európa 
képes legyen felkészülni és választ adni a közelgő kihívásokra. A politikai döntéshozók 
számára ezért egyre fontosabb, hogy amikor megoldásokat keresnek az új, összetett 
kihívásokra, befektetéseket hajtsanak végre a fontosabb trendek nyomon követése, 
tanulmányozása és elemzése terén, valamint a szakpolitikákkal kapcsolatos előretekintő 
gondolkodásmódot alkalmazzanak. A világ legfontosabb fővárosait irányító kormányzatok 
többsége a közigazgatás támogatásával már megkezdte az előrelátással kapcsolatos 
valamilyen képesség kialakítását. Az uniós intézményeken belül ugyanakkor egészen az 
ESPAS-kezdeményezésig nem alkalmaztak összehangolt megközelítést.

Az előrejelzés többet jelent annál, hogy megpróbáljuk kideríteni, mi történik majd a jövőben: 
ez egyben a jelen problémáira való összpontosítás egyik módja is. A globális változások jobb 
megértése hozzájárul az Európai Unió olyan információkkal és elemzésekkel való ellátásához, 
amelyek révén megalapozottabb döntések születhetnek a kulcsfontosságú kérdésekben.

3. Az ESPAS koncepciója

A kísérleti projekt és az előkészítő intézkedés célja egyaránt egy olyan intézményközi 
rendszer létrehozása, amely azonosítja azon fontosabb – mind belső, mind külső – politikai 
kérdésekkel kapcsolatos, a jövőt várhatóan alakító hosszú távú trendeket, amelyeket az 
Európai Uniónak figyelembe kell vennie, amikor megkísérli meghatározni a következő 
irányítási ciklus koherens stratégiai opcióit. Ennek során a rendszer célja nem a jövőbeli 
események megjóslása, hanem a lehetséges trendek előrejelzése azáltal, hogy általános 
elemzést nyújt a politikai döntéshozók számára e kérdések valószínű kimeneteléről. 

A rendszer az ESPAS nevet kapta, amely az európai stratégiai és politikai elemzési rendszer 
(European Strategy and Policy Analysis System) rövidítése. E rendszerben az Európai 
Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és (meghívásra) az Európai 
Külügyi Szolgálat tisztviselői olyan mechanizmusok kialakításán dolgoznak együtt, amelyek 
keretet adnak a különböző intézmények és szervek előrejelző politikai elemzést folytató 
tisztviselői közötti mélyebb és rendszeresebb együttműködésnek. Közös céljuk, hogy 
együttesen megerősítsék az Unió azon főbb trendek és kihívások, valamint az általuk 
eredményezett politikai döntések azonosításával és elemzésével kapcsolatos kollektív 
igazgatási kapacitását, amelyekkel Európa és a világ többi része az elkövetkező évtizedekben 
várhatóan szembesül.

4. Irányítás

Az ESPAS-projekt irányítását alapvetően egy intézményközi munkacsoport látja el, amely a 
Bizottság, a Parlament, a Tanács és az EKSZ illetékes főtitkárok által kinevezett képviselőit 
foglalja magában. Más uniós szervek képviselőit is felkérhetik, hogy vendégként vegyenek 
részt a munkacsoport ülésein (ez idáig egyedül az EKSZ esetében került erre sor).

Az előkészítő intézkedés megvalósításáért felelős intézményként a Bizottság az Európai 
Szakpolitikai Tanácsadó Irodán keresztül, a költségvetési rendelettel összhangban és a 
munkacsoporttól kapott iránymutatások alapján biztosítja a költségvetés végrehajtását és az 
ESPAS-hoz kapcsolódó valamennyi tevékenység napi igazgatását. A munkacsoport titkársági 
feladatait a Bizottság látja el, elnöki tisztségét pedig a megfelelő egyensúly érdekében mindig 
egy másik intézmény képviselője tölti be. A munkacsoport üléseinek helyszíne a 
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munkacsoport által meghatározottak szerint váltakozik a különböző intézmények között.

5. Kísérleti projekt

A kísérleti projekten belüli első lépésként a munkacsoport megbízta az Európai Unió 
Biztonságpolitikai Kutatóintézetét (EUISS) azon nemzetközi és hazai, illetve politikai és 
gazdasági környezet felmérésére, amely a következő években az Unió hosszú távú működési 
keretét adja. Az ennek eredményeként elkészült EUISS-jelentést – „Globális trendek 2030-ig: 
Állampolgárok egy összefonódó és többközpontú világban” – 2012. áprilisában tették közzé1.
E jelentés az államközi kapcsolatok hagyományos kiemelése helyett a polgárok jogainak, 
igényeinek és elvárásainak várható alakulására helyezte a hangsúlyt. A jelentésben foglaltak 
szerint jelenleg három olyan főbb trend kialakulása figyelhető meg, amelyek az elkövetkező 
években formálják majd a világot, és amelyek a jövőre vonatkozó eltérő alternatívák 
meghatározásának támogatása érdekében koherens politikai intézkedésekkel befolyásolhatók.

A három trend a következő.

 az egyének fokozott szerepvállalása és a globális középosztály felemelkedése;

 éghajlatváltozás és az erőforrások szűkössége;

 a hatalom megoszlásával párhuzamosan egy többközpontú világ létrejötte.

6. Előkészítő intézkedés

Az előkészítő intézkedéssel kapcsolatban ez idáig elért előrelépések a következőkben 
foglalhatók össze:

a) Munkacsoportok

Az ESPAS előkészítő intézkedésében központi jelentőséggel bír a szoros együttműködés 
kultúrájának előmozdítása a különböző uniós intézményekben és szerveknél dolgozó azon 
vezető és középbeosztású tisztviselők között, akik a jövőbeli politikai kihívásokkal és 
döntésekkel, valamint az ezeket befolyásoló globális trendekkel kapcsolatban elemzést 
folytatnak. Ennek megfelelően igazgatási szinten három intézményközi munkacsoportot 
hoztak létre, hogy megkezdjék azon kulcsfontosságú trendek közös elemzését, amelyek az 
elkövetkező évtizedekben az Unió politikai környezetét befolyásolják.

Az egyes munkacsoportok legfeljebb 15 tisztviselőből állnak. A munkacsoportok i. a 
gazdasággal, ii. a társadalommal és ii. a nemzetközi kormányzással és hatalommal 
foglalkoznak. Munkájukat 2012 októberében kezdték meg, és azt az előkészítő intézkedés 
fennmaradó kérdései tekintetében is folytatják. Feladatuk, hogy 2013 végére elkészítsék az 
említett kérdésekkel foglalkozó három „trendjelentést”. E trendjelentések azonosítják azon 
főbb kihívásokat és döntéseket, amelyekkel az Unió a globális trendek következtében 
szembesül. E jelentések tartalmát beépítik egy több kérdést átfogó, végleges jelentésbe, 
amelyet – figyelembevétele érdekében – az uniós intézmények elnöki pozícióit 2014 során 
betöltő személyeknek nyújtanak be.

                                               
1 E dokumentum a következő internetes oldalon érhető el: http://europa.eu/espas/
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A három trendjelentésben foglalt elemzés elmélyítésének támogatása érdekében az uniós 
intézmények belső képességeinek mozgósításán felül az Európai Szakpolitikai Tanácsadó 
Irodán keresztül a Bizottság is részt vesz az előkészítő intézkedésben, és ennek során 
független, külső agytrösztökre – köztük az Európai Politikai Tanulmányok Központjára, 
valamint a Chatham House (Nemzetközi Ügyekkel foglalkozó Királyi Intézet) és a Rand 
Corporation elnevezésű szervezetekre – támaszkodik.

(A munkacsoportok működéséről részletesebb információk találhatók az Európai 
Szakpolitikai Tanácsadó Iroda kiadványában [BEPA Monthly Brief, February 2013, Issue 
62]).

b) Tájékoztatási tevékenység

A munkacsoporton belül felmerülő ötletek megvitatására, tesztelésére és megerősítésére 
gördülő tájékoztatási programot alakítanak ki a következő három módon.

Először is, az uniós tisztviselők találkoznak a tagállami közigazgatások előretekintő politikai 
elemzést folytató nemzeti politikai tervezőivel és más szakértőivel. E folyamatban az EKSZ-
szel szorosan együttműködve a harmadik országokban működő uniós küldöttségekben 
dolgozó uniós tisztviselők is részt vesznek.

Másodszor, a 2013-as év során később a tágabb uniós politikai közösség nem intézményi 
szereplőivel közösen felülvizsgálják a munkacsoport jelentéseinek egyes kulcsfontosságú 
megállapításait. E szereplők közé tartoznak különösen a vezető agytrösztök, az egyetemi 
oktatók, a nem kormányzati szervezetek, az előretekintő kutatási képességekkel rendelkező 
főbb társaságok és általában a véleményformáló személyek.

Harmadszor, az ESPAS folytatja a harmadik országbeli kormányokon és agytrösztökön belüli 
azon partnerekkel való együttműködését, akik globális trendekkel kapcsolatos munkát 
végeznek és előrelátó politikai elemzést folytatnak. Ezen együttműködési tevékenységhez 
sorolható, hogy az említett tervezőket és szakértőket is meghívták az ESPAS 
2013 februárjában Brüsszelben tartott éves konferenciájára (lásd az ESPAS internetes 
oldalát).

c) Internetes oldal

Az előkészítő intézkedésben előirányzottak szerint az ESPAS internetes oldalának (amely a 
www.espas.europa.eu címen érhető el) a jövőbeli trendekkel és a politikai előrejelző 
munkával kapcsolatos dokumentumok és elemzések „globális gyűjteményévé” kell válnia, és 
ezzel fontos szerepet játszik majd a projekt politikai döntéshozók és polgárok tájékoztatását 
célzó stratégiájában.

A globális gyűjtemény összegyűjti a hosszú távú trendekről a különböző uniós intézményeken 
belül végzett munkát, és a megfelelő időben hozzáférhetővé teszi azokat a nyilvánosság 
számára. E törekvés az intézmények költséghatékonyabb tudásmenedzsmentjére és az 
átláthatóbb Unióra vonatkozó céllal is összhangban áll. A globális gyűjtemény célja emellett 
az, hogy megjelenési helyet biztosítson az uniós tagállamok és a stratégiai partnerországok 
területén működő állami és magán előrejelző központok jövőbeli trendekről folytatott főbb 
munkáinak. Az európai közönség számára ezáltal elérhető lesz a többek között az Egyesült 
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Államokban, Oroszországban, Kínában és Indiában végzett előrejelző munka.

7. Kapacitásépítés

Finanszírozását tekintve miként igazolható, hogy e rendszer hosszú távon segíti majd az uniós 
politikaformálást? Egyszerűen fogalmazva, a hosszú távú trendek várható alakulásának jobb 
ismeretében az uniós intézmények együtt könnyebben tájékozódhatnak a politikai 
menetrendbe felkerülő új prioritásokról. Ez különösen azért fontos, mert az évtized hátralévő 
részében, és várhatóan azon túl sem áll majd rendelkezésre elegendő közfinanszírozás. 
Amikor az azzal kapcsolatos kapacitásépítést vizsgáljuk, hogy az információk elérhetővé 
válása esetére megtegyük a szükséges intézkedéseket, azonosítanunk kell azon módszereket, 
amelyekkel biztosítható, hogy a releváns információk a legérthetőbb formában jussanak el a 
politikai döntéshozókhoz.

Az Unión belüli döntéshozatal javítása érdekében kiépülését követően a hosszú távú trendeket 
vizsgáló állandó intézményközi rendszer láthatná el többek között a következő feladatokat:

= a megszerzett tapasztalatokon alapuló, az előttünk álló politikai kihívásokról szóló jelentés 
benyújtása az uniós intézmények elnöki pozícióit 2014 során betöltő személyeknek, 
valamint minden ötéves intézményi ciklus kezdetén;

= rendszeres információnyújtás az uniós intézmények számára a hosszú és középtávú 
stratégiai gondolkodás gazdagítása érdekében, a vonatkozó intézményektől, partnerektől és 
érdekelt felektől származó információk gyűjtése és elemzése révén, majd rendszeres 
jelentések benyújtása, amelyek hozzájárulhatnak például a megfigyelt trendek várható 
költségvetési hatásának elemzéséhez; a hosszú távú politikai trendek változó
struktúrájának nyomon követése és felmérése érdekében a stratégiai trendekről szóló éves 
jelentés hasznos információkkal szolgálhatná a Parlamentben minden szeptemberben sorra 
kerülő, az Unió helyzetéről szóló vita előkészítését; a rendszer emellett egyéb, személyre 
szabott információkat nyújthatna a költségvetési hatóság számára az Unió 2020 utáni 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretének megtárgyalása előtt;

= a globális trendekről szóló éves konferencia megszervezése, ahol felülvizsgálják és 
megvitatják az említett jelentéseket, ezzel hozzájárulva az uniós intézmények e téren való 
együttműködésének előmozdításához és elmélyítéséhez; egy ilyen esemény nyomán 
továbbá kapcsolatok alakulnának ki a globális trendekkel kapcsolatos munkát folytató más 
országokkal annak érdekében, hogy egyrészt felhasználhassuk szakértelmüket, másrészt a 
rendszer is átadhassa a szakértelmét a stratégiai trendek és kihívások megismerésére 
törekvő más országoknak;

= e folyamatok támogatása egy valamennyi releváns információt és elemzést összegyűjtő, 
globális gyűjteményként működő olyan nyílt internetes oldal kiépítése és fenntartása útján, 
amelyhez széles körben hozzáférhetnek a politikai döntéshozók és a polgárok, és amely 
hivatkozásokat tartalmaz a hosszú távú trendekről beszámoló, a világ különböző részein 
működő internetes oldalakra.

Egy ilyen rendszer megszervezésének és finanszírozásának legjobb megoldását az jelentené, 
ha a jelenleg részt vevő négy intézmény és szerv – a Bizottság, a Parlament, a Tanács és az 
Európai Külügyi Szolgálat – 2014 tavaszán igazgatási együttműködési megállapodást kötne, 
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amelyben vállalják, hogy folyamatosan fenntartják a rendszert és részt vesznek a 
működésében, valamint költségvetéseik révén – költségvetési szempontból semleges módon –
biztosítják a szükséges személyzetet és pénzügyi forrásokat.

Összegzés

Az előadó kiemelt jelentőségűnek tartja az ESPAS-folyamat által képviselt ilyen jellegű 
együttműködést, amelyet ezért a Parlamentnek támogatnia kell és elő kell mozdítania. Ha az 
ESPAS finanszírozására és fejlesztésére az ebben a jelentésben foglalt szilárd elvek mentén 
kerül sor, akkor nemcsak a hosszú távú trendek struktúrájáról kapunk rendszeresebb és 
megbízhatóbb képet, hanem a kulcsfontosságú kérdések azonosításával kapcsolatos 
kapacitásunk is folyamatosan erősebbé válik, javul az előttünk álló politikai kihívásokról és 
döntésekről együttesen folytatott vitáink minősége, és végül a polgárok érdekében gyorsabban 
hozhatunk majd jobb döntéseket.


