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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la planificarea orientată spre viitor a politicilor și tendințele pe termen lung: 
implicații bugetare pentru consolidarea capacităților

(2012/2290(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 20131 și, în 
special, acțiunea pregătitoare „Sistemul interinstituțional de identificare a tendințelor pe 
termen lung” din bugetul pe 2013,

– având în vedere Regulamentul financiar (UE, Euratom) nr. 966/2012, în special articolul 
54 alineatul (2) literele (a) și (b) și articolul 54 litera (e), aplicabil bugetului general al 
Uniunii și normele de aplicare a acestuia,

– având în vedere raportul ESPAS (Sistemul european de evaluare a strategiilor și a 
politicilor) intitulat „Tendințe mondiale în perspectiva anului 2030 - Cetățenii într-o lume 
interconectată și policentrică”, elaborat de Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii 
Europene (ISSUE)2,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele Comisiei pentru dezvoltare 
regională și Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2013),

A. întrucât în prezent traversăm o perioadă de tranziție rapidă - vizibilă în ce privește 
dinamicile puterii, schimbarea demografică, schimbările climatice, urbanizarea și 
tehnologia - care necesită ca factorii de decizie din toate jurisdicțiile să depună eforturi 
sporite pentru a analiza și monitoriza tendințele majore la nivel mondial;

B. întrucât, la inițiativa Parlamentului, bugetul UE pe 2010 a prevăzut că Comisia va 
întreprinde un proiect-pilot pe o perioadă de doi ani cu scopul de a analiza posibilitatea 
stabilirii unui „sistem interinstituțional de identificare a tendințelor pe termen lung privind 
chestiunile politice majore cu care se confruntă UE”;

C. întrucât bugetul UE pentru 2012 a autorizat avansarea proiectului către etapa următoare ca  
acțiune pregătitoare pentru perioada de trei ani 2012-2014, cu scopul de a institui, până la 
sfârșitul anului 2014, un „Sistem european de evaluare a strategiilor și a politicilor” 
(ESPAS) pe deplin funcțional, cu implicarea tuturor instituțiilor relevante ale UE, prin 
dezvoltarea unei „mai strânse colaborări între departamentele de cercetare ale diferitelor 
instituții și organe ale UE, ce au ca obiect de activitate analizarea tendințelor de politici pe 
termen mediu și lung”3;

                                               
1 JO L 66, 8.3.2013, p.1.
2 27 aprilie 2012; http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf
3 http://europa.eu/espas/pdf/espas-preparatory-action-amendment_en.pdf
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D. întrucât instituirea unui sistem interinstituțional durabil la nivel administrativ menit să  
identifice și să cartografieze tendințele majore care ar putea modela viitorul context al  
politicilor ar ajuta și susține instituțiile UE în pregătirea și răspunsul la provocări și 
definirea opțiunilor strategice coerente pentru anii ce vin;

E. întrucât un astfel de sistem bine stabilit și recunoscut ar putea oferi o bază de reflecție în 
contextul pregătirii bugetului UE și stabilirii priorităților politice pe o bază anuală și 
multianuală;

F. întrucât primul raport ESPAS, „Tendințe mondiale în perspectiva anului 2030 - Cetățenii 
într-o lume interconectată și policentrică”, comandat de ISSUE, identifică câteva tendințe 
la nivel mondial care pot modela lumea în următoarele decenii;

G. întrucât aceste tendințe includ, în special: capacitarea crescândă a persoanelor, alimentată, 
parțial, de schimbările tehnologice, un mai mare accent pe dezvoltarea sustenabilă într-un 
context de deficit crescând de resurse și sărăcie persistentă, și agravată de efectele 
schimbărilor climatice, și apariția unui sistem internațional caracterizat printr-un transfer 
de putere de la state, cu deficiențe de guvernare crescânde datorate faptului ca 
mecanismele tradiționale ale relațiilor interstatale nu reușesc să răspundă în mod adecvat 
cerințelor populației;

1. consideră că un proces decizional coerent și efectiv al UE va depinde din ce în ce mai 
mult de identificarea la timp a tendințelor pe termen lung la nivel mondial care au un 
impact asupra provocărilor și opțiunilor cu care se confruntă Uniunea într-o lume din ce în 
ce mai complexă și interdependentă;

2. subliniază că este important ca instituțiile UE să coopereze în mod eficient în vederea 
monitorizării  și analizării acestor tendințe pe termen lung, precum și să colaboreze și 
relaționeze cu alți actori interesați în chestiuni similare în terțe țări; subliniază, în acest 
context, importanța continuării procesului de dezvoltare a unei capacități efective de 
furnizare de analize și consiliere interinstituționale independente de înaltă calitate în ce 
privește tendințele-cheie cu care se confruntă factorii decizionali în cadrul sistemului UE;

3. salută îndeosebi rezultatele de până acum al proiectului-pilot la nivel administrativ-nivel 
(2010-2011) și acțiunile pregătitoare (2012-2014) concepute în vederea elaborării unui 
Sistem  european de evaluare a strategiilor și a politicilor (ESPAS), cu scopul de a 
contribui la identificarea tendințelor pe termen lung cu privire la chestiunile majore cu 
care se confruntă Uniunea, și recomandă în mod ferm continuarea acestui proces după 
terminarea  acțiunii pregătitoare în curs;

4. îndeamnă cele patru instituții și organe implicate în prezent în procesul ESPAS - Comisia, 
Parlamentul, Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă - să elaboreze și să 
semneze un acord de cooperare administrativă care, să fie, de preferat, încheiat în 
primăvara anului 2014, fiecare partener angajându-se să mențină și să participe la acord în 
mod continuu;

5. subliniază necesitatea ca instituțiile și organele participante să consacre personalul și 
resursele financiare necesare pentru sistemul ESPAS în cadrul bugetelor lor respective, cu 
respectarea deplină a Regulamentul financiar, și în special a articolului 54 litera (e), 
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precum și în contextul procedurii bugetare anuale, pentru ca, în anii următori, această 
capacitate să poată fi dezvoltată într-un mod neutru din punct de vedere bugetar;

6. salută intenția de a utiliza procesul ESPAS pentru a edifica o arhivă online de documente 
și materiale la nivel mondial provenind din surse multiple, referitoare la tendințele pe 
termen mediu și lung, care să fie accesată de factorii decizionali și cetățenii din întreaga 
lume;

7. salută faptul că o mai strânsă cooperare administrative între instituțiile UE prin 
intermediul procesului ESPAS va duce la prezentarea, ca parte a acțiunii pregătitoare, a 
unui raport ce  analizează tendințele pe termen lung și implicațiile acestora pentru 
provocările și opțiunile cu care se confruntă Uniunea în perioada 2014-2019, raport ce 
urmează să fie prezentat spre atenția următorilor președinți ai instituțiilor în 2014; 
consideră că acest exercițiu se bucură de succes și ar trebui ca, după aceea, să fie repetat 
cel puțin o dată la cinci ani;

8. consideră că un sistem permanent - vizând să ofere o analiză periodică a tendințelor pe 
termen mediu și lung pentru instituțiile UE, menit să încurajeze o abordare mai strategică 
în luarea deciziilor - ar trebui să includă prevederi vizând prezentarea unui „raport privind 
tendințele strategice” instituțiilor înaintea dezbaterii privind Starea Uniunii, pentru a 
urmări și evalua modelul în schimbare al tendințelor pe termen lung, și, de asemenea, 
pentru a furniza informații specifice autorității bugetare în perioada pregătitoare a 
negocierilor pentru un cadru financiar multianual (CFM) post-2020, precum și pentru 
orice revizuire intermediară a CFM 2014-2020.

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și Serviciului European de Acțiune Externă.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„ESPAS transmite un puternic semnal politic în sensul că noi, Uniunea Europeană, suntem 
dispuși să privim dincolo de frontierele instituționale, chiar să depășim frontierele interne și 
externe pentru a face față împreună viitoarelor evoluții și noilor provocări”.  José Manuel 
Barroso, Președintele Comisiei Europene.

1. Context bugetar

Regulamentul financiar definește natura și scopul proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare la 
articolul 54 alineatul (2) literele (a) și (b). Proiectele pilot sunt programe cu caracter 
experimental, destinate testării fezabilității unei acțiuni și a utilității sale. Acțiunile 
pregătitoare sunt acțiuni din cadrul domeniilor de aplicare a Tratatului CE și Tratatului 
Euratom, precum și a Titlului VI din TUE, destinate pregătirii de propuneri în vederea 
adoptării unor acțiuni viitoare.

Bugetul UE 2010 a cuprins o propunere a Parlamentului European, prin intermediul Comisiei 
pentru bugete, adoptată în comun cu Consiliul în calitate de componentă egală a autorității 
bugetare, privind un proiect-pilot „care să creeze un sistem interinstituțional care să identifice  
tendințele pe termen lung în ce privește chestiunile majore în materie de politici cu care se 
confruntă UE. Acesta ar trebui să furnizeze analize comune cu privire la efectele probabile 
asupra chestiunilor importante care să fie disponibile factorilor decizionali”1.

În urma finalizării cu succes a proiectului pilot, la inițiativa Parlamentului, cele două 
componente ale autorității bugetare au căzut de acord, în cadrul bugetului 2012, să autorizeze  
avansarea proiectului către etapa următoare ca acțiune pregătitoare pentru perioada de trei ani 
2012-2014. Scopul acțiunii este de „a crea un sistem interinstituțional care să identifice 
tendințele pe termen lung în ce privește chestiunile majore în materie de politici cu care se 
confruntă Uniunea Europeană. Se intenționează ca acesta să furnizeze analize comune cu 
privire la efectele probabile asupra chestiunilor importante care să fie disponibile factorilor 
decizionali. În plus, pentru realizarea acestui obiectiv, ar fi potrivit să se examineze cu atenție 
conceptul  mecanismelor specifice de promovare a unei mai strânse colaborări între 
departamentele de cercetare ale diferitelor instituții și organe ale UE, ce au ca obiect de 
activitate analizarea tendințelor de politici pe termen mediu și lung”2. 

2. Analiza tendințelor pe termen lung

Lumea, și împreună cu ea, Uniunea Europeană, se confruntă cu o perioadă de tranziție rapidă 
și de transformare, în special  în ce privește puterea, demografia, clima, urbanizarea și 
tehnologia. Anii următori vor fi caracterizați de o complexitate și o incertitudine în creștere, 
cu un caracter multipolar al unei lumi mai globalizate, cu o natură a guvernării la mai multe 
niveluri și cu mai mulți actori interacționând în activitățile politice și de legiferare, toate 
acestea contribuind la un nou context mondial, ce va prezenta provocări mai importante.

Acest nou context mondial va evolua cu un nivel de incertitudine mai ridicat decât de obicei. 
                                               
1 linia bugetară 25.01.09 poate fi găsită la adresa: http://europa.eu/espas/
2 linia bugetară 25.01.10 poate fi găsită la adresa: http://europa.eu/espas/
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Urmărirea tendințelor la nivel mondial va fi un aspect fundamental al capacității Europei de a 
se pregăti și a răspunde provocărilor viitoare. Prin urmare, este tot mai important pentru 
factorii decizionali să investească în monitorizarea, studierea și analizarea tendințelor 
importante și să se implice în analize în materie de politici orientate spre viitor, în același timp 
în care caută soluții la provocări noi și complexe. Majoritatea guvernelor din capitalele 
importante din întreaga lume și-au edificat capacități de prognoză de un anume tip ce 
beneficiază de sprijin administrativ. Cu toate acestea, până la inițiativa ESPAS, nicio abordare 
coordonată nu a fost, până în prezent, adoptată în cadrul instituțiilor UE.

Activitatea de prognoză reprezintă mai mult decât încercarea de a afla ce se va întâmpla 
mâine; ea constituie un mod de a se concentra pe ceea ce contează astăzi. O mai bună 
înțelegere a schimbărilor la nivel mondial ar trebui să contribuie la furnizarea de informații și 
analize Uniunii Europene care să permită luarea unor decizii mai documentate în privința 
chestiunilor de importanță majoră.

3. Conceptul ESPAS

Proiectul-pilot și acțiunea pregătitoare au ca obiectiv crearea unui sistem interinstituțional de 
identificare a tendințelor pe termen lung în ce privește chestiunile majore în materie de 
politici, atât la nivel intern cât și extern, care sunt susceptibile de a modela viitorul și trebuie 
luate în considerare de Uniunea Europeană în încercarea sa de a defini opțiunile strategice 
coerente pentru următorul ciclu de guvernare. În acest sens, intenþia sistemului nu este de a 
prezice, ci mai degrabã de a anticipa posibilele tendinþe prin furnizarea de analize comune 
privind efectele probabile asupra unor astfel de chestiuni factorilor decizionali. 

Sistemul a fost numit ESPAS, „Sistemul european de evaluare a strategiilor și a politicilor”. 
Acesta reunește funcționari din cadrul Comisiei Europene, al Parlamentului European, al 
Consiliului Uniunii Europene, precum și (pe bază de invitație) din cadrul Serviciului 
European de Acțiune Externă, în scopul elaborării unor mecanisme de cooperare mai strânsă 
și mai regulată între funcționarii din diverse instituții și organe consacrate analizei în materie 
de politici orientate spre viitor. Împreună, acești caută să consolideze capacitatea 
administrativă colectivă a Uniunii de a identifica și analiza tendințele și provocările-cheie, 
precum și opțiunile de politici ce decurg din acestea, cu care este posibil să se confrunte 
Europa și restul lumii în următoarele decenii.

4. Administrare

Administrarea proiectului ESPAS se întemeiază pe un grup operativ interinstituțional care 
include reprezentanți ai Comisiei, Parlamentului, Consiliului și SEAE, numiți de respectivii  
secretari generali. Reprezentanți ai altor organisme ale UE pot fi invitați să se alăture grupului 
operativ în calitate de invitați (SEAE fiind, până în prezent, singurul exemplu).

În calitate de instituție responsabilă pentru realizarea acțiunii pregătitoare, Comisia (prin 
intermediul BEPA) asigură execuția bugetară și gestionarea cotidiană a tuturor activităților 
aferente ESPAS, în conformitate cu Regulamentul financiar, pe baza orientărilor primite de la 
grupul operativ. Comisia acționează în calitate de secretar al grupului operativ, care este 
întotdeauna prezidat de un reprezentant de la o altă instituție, pentru a asigura un echilibru 
adecvat. Reuniunile grupului operativ au loc, prin rotație, în cadrul diferitelor instituții pe o 
bază stabilită de acesta.
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5. Proiectul-pilot

Ca un prim pas în cadrul proiectului-pilot, Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii 
Europene (ISSUE), a fost desemnat de către grupul operativ să evalueze contextele pe termen 
lung, internaționale și interne, politice și economice în care este posibil ca Uniunea să  
funcționeze în deceniile următoare. Raportul ISSUE - „Tendințe mondiale în perspectiva 
anului 2030: Cetățenii într-o lume interconectată și policentrică” a fost publicat în aprilie 
20121. Raportul s-a axat pe evoluția probabilă a drepturilor, cerințelor și așteptărilor 
cetățenilor, mai degrabă decât pe punerea unui accent, mai tradițional, asupra relațiilor 
interstatale. Conform raportului, există în prezent trei tendințe globale principale emergente 
care vor modela lumea în următorii ani și care pot fi influențate de acțiuni politice coerente 
care să contribuie la definirea diferitelor alternative pentru viitor.

Cele trei tendințe sunt:

 Capacitarea persoanelor și o clasă medie în creștere;

 Schimbările climatice și deficitul de resurse;

 O lume policentrică în care puterea este difuză.

6. Acțiunea pregătitoare

Progresele realizate în cadrul acțiunii pregătitoare până în prezent pot fi prezentate în rezumat 
în următoarele categorii:

a) Grupuri de lucru

Pentru acțiunea pregătitoare ESPAS este foarte importantă promovarea unei solid obișnuințe  
de cooperare între funcționari de rang înalt și mijlociu din cadrul diferitelor instituții și organe 
ale UE a căror activitate implică analize privind provocările și opțiunile viitoare în materie de 
politici și tendințele globale care le-ar putea influența. În consecință, au fost înființate trei 
grupuri de lucru interinstituționale la nivel administrativ ce vor desfășura o activitate de 
reflecție comună cu privire la tendințele-cheie care vor influența contextul de politici cu care 
se va confrunta Uniunea în următoarele decenii.

Fiecare grup de lucru cuprinde un număr de maximum 15 funcționari. Aceștia se ocupă cu i) 
economia, ii) societatea și iii) guvernarea internațională și puterea. Ei și-au început activitatea 
în octombrie 2012 și se vor întâlni pe tot parcursul acțiunii pregătitoare. Rolul lor este de a 
pregăti trei „Rapoarte privind tendințele”, câte unul pentru fiecare dintre cele trei domenii de 
interes, ce urmează să fie prezentate până la sfârșitul anului 2013. Aceste rapoarte privind 
tendințele vor identifica principalele provocări și opțiuni cu care se confruntă Uniunea, ca 
urmare a tendințelor la nivel mondial. Acestea vor contribui, la rândul lor, la un raport 
sinoptic final care, în 2014, va fi prezentat de grupul operativ următorilor președinți ai 
instituțiilor UE.

Pe lângă mobilizarea capacităților interne ale instituțiilor europene ca atare, acțiunea 
pregătitoare mai implică faptul că Comisia, prin intermediul BEPA, face apel la cunoștințe 
                                               
1 Documentul poate fi găsit la adresa: http://europa.eu/espas/
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specializate independente externe, din cadrul think-tank-urilor, printre care CEPS, Chatham 
House (RIIA) și Rand Corporation, pentru a contribui la aprofundarea analizei cuprinse în 
cele trei rapoarte privind tendințele.

(Detalii suplimentare privind funcționarea grupurilor de lucru pot fi găsite în Buletinul lunar 
al BEPA, februarie 2013, ediția 62).

b) Acțiunea de informare

Pe măsură ce ideile se dezvoltă în cadrul grupurilor de lucru, se elaborează un program 
continuu de consultare pentru a dezbate, testa și valida aceste idei în următoarele trei moduri:

În primul rând, funcționarii UE se întâlnesc cu funcționarii naționali responsabili cu 
planificarea în materie de politici și cu alți experți implicați în analiza în materie de politici 
orientate spre viitor din cadrul administrațiilor statelor membre. Funcționarii UE care lucrează 
în delegațiile UE în țări terțe vor fi incluși în această dimensiune, în strânsă cooperare cu 
SEAE.

În al doilea rând, ceva mai târziu, în 2013, unele dintre principalele concluzii ale rapoartelor 
grupurilor de lucru vor fi examinate împreună cu actori neinstituționali din cadrul 
„comunității de politici” extinse din UE. Printre aceștia se numără think-tank-uri proeminente, 
cadre universitare, ONG-uri, fundații, întreprinderi importante cu capacități de cercetare în 
materie de prognoză și, în general, lideri de opinie.

În al treilea rând, ESPAS va continua să se consulte cu parteneri din guvernele țărilor terțe și 
think-tank-urile care întreprind activități în materie de tendințele la nivel mondial și analize în 
materie de politici orientate spre viitor. Printre aceste acțiuni de consultare s-a numărat deja 
invitarea unor astfel de funcționari responsabili cu planificarea și experți la conferința anuală 
a ESPAS din februarie 2013, de la Bruxelles (a se vedea site-ul ESPAS).

c) Site-ul internet

În cadrul acțiunii pregătitoare, se intenționează ca site-ul ESPAS (accesibil la adresa  
www.espas.europa.eu) să devină o „arhivă mondială” de documente și analiză a tendințelor 
viitoare și de lucrări în materie de politici orientate spre viitor, iar acest lucru va juca un rol 
important în strategia proiectului vizând consultarea factorilor decizionali și a cetățenilor.

Arhiva mondială va acumula lucrările privind tendințele pe termen lung produse în cadrul 
diferitelor instituții ale UE și le va face publice la momentul potrivit. Acesta este un efort ce 
concordă cu o gestionare a cunoștințelor mai eficientă din punct de vedere al costurilor de 
către instituții și o UE mai transparentă. Arhiva mondială este, de asemenea, concepută să 
găzduiască lucrări importante cu privire la tendințele viitoare, produse de către alte centre de 
prognoză (publice și private) ce funcționează în statele membre ale UE în țările partenerilor 
strategici. Acest lucru va face accesibile unui public european lucrările în materie de prognoză 
efectuate, de exemplu, în SUA, Rusia, China și India.

7. Consolidarea capacităților

Cum se va justifica un astfel de sistem în temeiul finanțării sale ce prevede ca acesta să 
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contribuie la modelarea elaborării de politici ale UE pe termen lung? În termeni simpli, printr-
o mai bună conștientizare a ceea ce este probabil să se întâmple în dezvoltarea tendințelor pe 
termen lung, va fi mai ușor pentru instituțiile UE să aibă o conștiință colectivă mai solidă a 
priorităților emergente înainte ca acestea să ajungă pe agenda politică. Acest lucru devine cu 
atât mai important în cazul în care este posibil ca disponibilitatea limitată a fondurilor publice 
să predomine cel puțin pentru restul deceniului. Atunci când se examinează consolidarea 
capacității de a întreprinde acțiuni legate de   informații pe măsură ce acestea devin 
disponibile, ar trebui găsite modalități prin care informațiile relevante să poată fi furnizate 
factorilor decizionali în modul cel mai ușor de citit.

Odată ce este instituit un sistem interinstituțional permanent de analiză a tendințelor pe termen 
lung, acesta ar putea realiza, printre altele, următoarele sarcini pentru a contribui la o mai 
bună activitate de luare a deciziilor în cadrul Uniunii:

= în 2014, prezintă un raport următorilor președinți ai instituțiilor UE cu privire la 
provocările în materie de politici la începutul fiecărui ciclu instituțional de cinci ani, pe 
baza experienței acumulate.

= furnizează periodic informații instituțiilor UE pentru a contribui la gândirea strategică pe 
termen lung și mediu, la colectarea și analizarea informațiilor provenite de la instituțiile, 
partenerii și  factorii interesați relevanți, pentru a prezenta rapoarte periodice care ar putea, 
de exemplu, analiza impactul bugetar probabil al tendințelor observate. Un „raport anual 
privind tendințele strategice” ar putea contribui la pregătirea dezbaterii privind Starea 
Uniunii ce are loc în cadrul Parlamentului în fiecare an în luna septembrie, pentru a urmări 
și evalua modelul în schimbare al tendințelor pe termen lung, iar alte contribuții adaptate ar 
putea fi furnizate autorității bugetare în perioada premergătoare  negocierii cadrului 
financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada de după 2020.

= organizează o conferință anuală privind tendințele la nivel mondial, la care aceste rapoarte 
sunt analizate și discutate, ajutând la promovarea și adâncirea cooperării dintre instituțiile 
UE în acest domeniu. Mai mult, un astfel de eveniment ar trebui să dezvolte, de asemenea, 
legături cu alte țări care desfășoară activități legate de tendințele la nivel mondial, pentru a 
beneficia de experiența acestora, precum și pentru a transmite propria experiență către alte 
țări ce încearcă să ajungă la o mai bună înțelegere a tendințelor și schimbărilor strategice.

= sprijină aceste procese prin construirea și menținerea unui site web deschis, care să 
servească de arhivă mondială pentru toate informațiile și analizele relevante, la care 
factorii decizionali și cetățenii să dispună de un larg acces, site care să fie legat de alte site-
uri funcționale privind tendințele pe termen lung la nivel mondial.

Organizarea și finanțarea unui asemenea sistem ar putea fi realizate în mod optim pe baza 
unui acord de cooperare administrativă între cele patru instituții și organe implicate în prezent 
- Comisia, Parlamentul, Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă - care să fie 
încheiat în primăvara anului 2014, fiecare instituție angajându-se să mențină și să participe la 
acord în mod continuu, consacrând personalul și resursele financiare necesare în cadrul 
bugetelor lor respective într-un mod neutru din punct de vedere bugetar.

Concluzie
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Raportorul consideră că tipul de colaborare pe care îl reprezintă procesul ESPAS este de mare 
importanță și aceasta ar trebui sprijinită și încurajată de către Parlament. Dacă ESPAS poate fi 
întemeiat și dezvoltat pe principiile solide stabilite în acest raport, nu numai că ne va permite 
sa examinăm într-un mod mai regulat și mai serios modelul  tendințelor pe termen lung la 
nivel mondial, dar va și îmbunătăți in mod continuu capacitatea  noastră de a identifica 
chestiunile-cheie, a ameliora calitatea dezbaterii noastre colective despre provocările în 
materie de politici și opțiunile cu care ne confruntăm și, în final, ne va ajuta să luăm decizii 
mai bune mai rapid în interesul cetățenilor.


