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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o načrtovanju politike in dolgoročnih trendih: proračunske posledice za krepitev 
zmogljivosti

(2012/2290(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20131 in zlasti 
pripravljalnega ukrepa „Medinstitucionalni sistem za opredelitev dolgoročnih trendov“ v 
proračunu za leto 2013,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, zlasti njenih členov 54(2)(a) in (b) ter 
54(e) in pravil , ki se uporabljajo za splošni proračun Unije,

– ob upoštevanju poročila evropskega sistema za analizo strategij in politik (ESPAS) z 
naslovom „Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World“ 
(Globalni trendi 2030 – državljani v medsebojno povezanem in policentričnem svetu), ki 
ga je pripravil Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS)2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter mnenj Odbora za regionalni razvoj in 
Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker živimo v obdobju hitrega prehoda – kar je razvidno iz dinamike moči, demografskih 
sprememb, podnebnih sprememb, urbanizacije in tehnologije – si morajo oblikovalci 
politik v vseh jurisdikcijah bolj prizadevati za preučevanje in spremljanje glavnih 
svetovnih trendov;

B. ker je proračun EU za leto 2010 na pobudo Parlamenta predvideval, da bo Komisija 
izvedla dvoletni pilotni projekt, v okviru katerega bo preučila možnost vzpostavitve 
„medinstitucionalnega sistema, ki bo opredelil dolgoročne trende glavnih političnih 
vprašanj v EU“;

C. ker je proračun EU za leto 2012 odobril, da projekt preide v naslednjo fazo kot 
pripravljalni ukrep za obdobje treh let od leta 2012 do 2014, cilj katerega je do konca leta 
2014 z razvijanjem „tesnejšega delovnega sodelovanja med raziskovalnimi oddelki 
različnih institucij in organov Unije, ki se ukvarjajo z analizo srednjeročnega in 
dolgoročnega razvoja politik“3 vzpostaviti v celoti delujoč evropski sistem za strateško in 
politično analizo (ESPAS), ki vključuje vse ustrezne institucije EU;

D. ker bi vzpostavitev trajnega mednarodnega sistema na upravni ravni za določanje in 

                                               
1 UL L 66, 8.3.2013, str. 1.
2 27. april 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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opredeljevanje glavnih trendov, ki bodo v prihodnje verjetno oblikovali politični prostor, 
pomagala institucijam EU pri pripravljanju in odzivanju na izzive ter oblikovanju 
usklajenih strateških možnosti za prihodnja leta;

E. ker bi lahko takšen uveljavljen in priznan sistem pomenil osnovo za razmislek v okviru 
priprav proračuna EU ter določanja političnih prednostnih nalog na letni in večletni ravni;

F. ker so bili v prvem poročilu pod pokroviteljstvom evropskega sistema za strateško in 
politično analizo, ki ga je naročil Inštitut Evropske unije za varnostne študije, to je 
„Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World“ (Globalni 
trendi 2030 – državljani v medsebojno povezanem in policentričnem svetu), ugotovljeni 
številni globalni trendi, ki bodo verjetno oblikovali svet v prihajajočih desetletjih;

G. ker ti trendi vključujejo zlasti: krepitev vloge posameznika, ki je delno posledica 
tehnoloških sprememb; večji poudarek na trajnostnem razvoju zaradi naraščajočega 
pomanjkanja virov in dolgotrajne revščine, ki ju še slabšajo posledice podnebnih 
sprememb; ter pojav mednarodnega sistema, za katerega so značilni upad moči držav in 
vse večje pomanjkljivosti, kar zadeva upravljanje, saj se tradicionalni mehanizmi za 
meddržavne odnose ne odzivajo ustrezno na potrebe javnosti;

1. meni, da bo usklajeno in učinkovito oblikovanje politik EU vse bolj odvisno od 
pravočasnega odkrivanja tistih dolgoročnih svetovnih trendov, ki bodo vplivali na izzive 
in odločitve, s katerimi se Unija sooča v vse bolj kompleksnem in medsebojno odvisnem 
svetu;

2. poudarja pomen učinkovitega sodelovanja institucij EU pri spremljanju in analiziranju teh 
dolgoročnih trendov ter sodelovanja in mreženja z drugim udeleženci, ki se zanimajo za 
podobna vprašanja v tretjih državah; s tem v zvezi poudarja pomen nadaljnjega razvoja 
učinkovite zmogljivosti za zagotavljanje neodvisnih in visokokakovostnih 
medinstitucionalnih analiz in svetovanja v zvezi s ključnimi trendi, s katerimi se soočajo 
oblikovalci politik v EU;

3. izrecno pozdravlja dosedanje rezultate pilotnega projekta na upravni ravni (2010–2011) in 
pripravljalnega ukrepa (2012–2014) za razvoj evropskega sistema za strateško in politično 
analizo, ki bo pomagal opredeliti dolgoročne trende glede pomembnih vprašanj, s katerimi 
se sooča Unija, ter močno priporoča, da se ta proces nadaljuje po izteku trenutnega 
pripravljalnega ukrepa;

4. poziva štiri institucije in organe, ki trenutno sodelujejo v procesu evropskega sistema za 
strateško in politično analizo (Komisijo, Parlament, Svet in Evropsko službo za zunanje 
delovanje), naj pripravijo in podpišejo dogovor o upravnem sodelovanju, ki naj se po 
možnosti sklene spomladi leta 2014 in vse partnerje zaveže k nadaljnjemu ohranjanju 
dogovora in sodelovanju v njem;

5. poudarja, da morajo sodelujoče institucije in organi evropskemu sistemu za strateško in 
politično analizo nameniti potrebno osebje in finančna sredstva iz svojih proračunov v 
skladu s finančno uredbo, zlasti njenim členom 54(e), in v okviru letnega proračunskega 
postopka, da se zagotovi možnost proračunsko nevtralnega razvoja te zmogljivost v 
prihodnjih letih;
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6. pozdravlja namen, da se proces evropskega sistema za strateško in politično analizo 
uporabi za izgradnjo globalne spletne zbirke dokumentov in gradiva glede srednje- in 
dolgoročnih trendov iz različnih virov, do katerega bodo lahko dostopali oblikovalci 
politik in državljani po vsem svetu;

7. pozdravlja dejstvo, da bo tesno upravno sodelovanje med institucijami EU v okviru 
procesa evropskega sistema za strateško in politično analizo privedlo do predstavitve 
poročila – kot dela pripravljalnega ukrepa –, v katerem bodo analizirani dolgoročni trendi 
in njihove posledice za izzive in odločitve, s katerimi se bo Unija soočala v obdobju med 
letoma 2014 in 2019, in ki ga bo prihodnjim predsednikom institucij treba predložiti leta 
2014; meni, da je takšno početje uspešno in bi ga bilo treba zatem ponavljati vsaj vsakih 
pet let;

8. meni, da bi morale biti v trajen sistem, katerega namen je redno zagotavljanje analiz 
srednje- in dolgoročnih trendov institucijam EU za spodbujanje bolj strateškega pristopa k 
sprejemanju odločitev, vključene določbe glede predložitve letnega poročila o strateških 
trendih institucijam pred razpravo o stanju Unije, da bi bilo mogoče slediti spreminjajočim 
se vzorcem dolgoročnih trendov in jih oceniti ter proračunskemu organu zagotoviti 
podrobne informacije pred pogajanji za večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020 in 
za morebitne vmesne preglede večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to poročilo posreduje Svetu, Komisiji in Evropski službi 
za zunanje delovanje.
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„Evropski sistema za strateško in politično analizo pošilja močno politično sporočilo, da smo 
mi kot Evropska unija pripravljeni spregledati institucionalne meje ter preseči notranje in 
zunanje meje, da bi se skupaj spopadli s prihodnjim razvojem in novimi izzivi.“ José Manuel 
Barroso, predsednik Evropske komisije.

1. Proračunsko ozadje

V členu 54 (2) (a) in (b) finančne uredbe sta opredeljena narava in namen pilotnih projektov 
in pripravljalnih ukrepov. Pilotni projekti so projekti eksperimentalne narave in so namenjeni 
preskušanju izvedljivosti ukrepa in njegove uporabnosti. Pripravljalni ukrepi so ukrepi na 
področjih uporabe Pogodbe ES in Pogodbe Euratom ter naslova VI PEU, namenjeni pripravi 
predlogov za sprejetje prihodnjih ukrepov.

Proračun EU za leto 2010 je vključeval predlog Odbora za proračun Evropskega parlamenta, 
sprejet skupaj s Svetom kot drugo vejo proračunskega organa, za pilotni projekt, namenjen 
„vzpostavitvi medinstitucionalnega sistema, ki bo opredelil dolgoročne trende glavnih 
političnih vprašanj v EU. Ta naj bi zagotovil skupne analize morebitnih izidov pomembnih 
vprašanj, ki bodo na razpolago zakonodajalcem.“1

Po uspešnem zaključku pilotnega projekta sta se obe veji proračunskega organa na pobudo 
Parlamenta v proračunu za leto 2012 strinjali, da projekt preide na naslednjo fazo kot 
pripravljalni ukrep za obdobje treh let od leta 2012 do 2014. Ukrep je namenjen „vzpostavitvi 
medinstitucionalnega sistema, ki opredeljuje dolgoročni razvoj glavnih političnih vprašanj, ki 
zadevajo Evropsko unijo. Namen je, da se oblikovalcem politik zagotovijo skupne analize 
verjetnih izidov pomembnih vprašanj. Da bi dosegli ta cilj, bi bilo zdaj primerno, da se
natančno preuči zasnova specifičnih mehanizmov za spodbujanje tesnejšega delovnega 
sodelovanja med raziskovalnimi oddelki različnih institucij in organov Unije, ki se ukvarjajo z 
analizo srednjeročnega in dolgoročnega razvoja politik.“2

2. Analiza dolgoročnih trendov

Svet in z njim Evropska unija doživljata obdobje hitrega prehoda in sprememb, zlasti na 
področju moči, demografije, podnebja, urbanizacije in tehnologije. Prihajajoča leta bosta 
zaznamovali vse večja kompleksnost in negotovost z večpolarnim globaliziranim svetom, 
upravljanjem na več ravneh in številnimi udeleženci, vpletenimi v zakonodajne in politične 
dejavnosti, vse to pa bo sooblikovalo nov in zahtevnejši globalni kontekst.

Ta nov globalni kontekst se bo razvijal bolj nepredvidljivo kot ponavadi. Sledenje globalnim 
trendom bo ključnega pomena za zmožnost Evrope, da se pripravi na prihajajoče izzive in se 
nanje odzove. Zato je vse bolj pomembno, da oblikovalci politik vlagajo v spremljanje, 
raziskave in analize glavnih trendov ter sodelujejo v razmišljanjih o prihodnji politiki in ob 
tem iščejo rešitve za nove kompleksne izzive. Večina vlad v večjih prestolnicah po vsem 
svetu ob podpori uprave že razvija takšne ali drugačne oblike zmogljivosti predvidevanja. 

                                               
1 Proračunska vrstica 25.01.09 je dostopna na: http://europa.eu/espas/
2 Proračunska vrstica 25.01.10 je dostopna na: http://europa.eu/espas/
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Kljub temu pa vse do pobude evropskega sistema za strateško in politično analizo znotraj 
institucij EU ni bil sprejet noben usklajen pristop.

Predvidevanje je več kot le poskus ugotavljanja, kaj se bo zgodilo jutri; gre za nekakšno 
osredotočenost na to, kar je pomembno danes. Boljše razumevanje globalnih sprememb bi 
moralo Evropski uniji pomagati do informacij in analiz, ki bi omogočale bolj ozaveščene 
odločitve o vprašanjih ključnega pomena.

3. Pojem evropskega sistema za strateško in politično analizo

Cilj pilotnega projekta in pripravljalnega ukrepa je vzpostaviti medinstitucionalni sistem, ki 
bo opredelil dolgoročne trende na področju glavnih političnih vprašanj, tako notranjih kot 
zunanjih, ki bodo verjetno oblikovali prihodnost in ki jih mora Evropska unija upoštevati pri 
določanju usklajenih strateških možnosti v naslednjem ciklu upravljanja. Namen omenjenega 
sistema ni napovedovati, temveč predvidevati možne trende tako, da se oblikovalcem politik 
zagotovijo skupne analize verjetnih izidov tovrstnih vprašanj. 

Sistem se imenuje evropski sistem za strateško in politično analizo oziroma ESPAS 
(European Strategy and Policy Analysis System). Združuje uradnike iz Evropske komisije, 
Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in (na povabilo) Evropske službe za zunanje 
delovanje z namenom, da bi razvil mehanizme za globlje in bolj ustaljeno sodelovanje med 
uradniki iz različnih institucij in organi za razmislek o prihodnji politiki. Skupaj si 
prizadevajo okrepiti skupno upravno zmogljivost Unije za opredelitev in analiziranje ključnih 
trendov in izzivov ter posledičnih političnih odločitev, ki bodo Unijo in širši svet verjetno 
zadevale v prihajajočih desetletjih.

4. Upravljanje

Upravljanje evropskega sistema za strateško in politično analizo temelji na medinstitucionalni 
projektni skupini, ki vključuje predstavnike Komisije, Parlamenta, Sveta in Evropske službe 
za zunanje delovanje, ki jih imenujejo zadevni generalni sekretarji. Predstavniki drugih 
organov EU so lahko povabljeni v projektno skupino kot gostje (doslej je bila to le Evropska 
služba za zunanje delovanje).

Kot institucija, odgovorna za izvedbo pripravljalnega ukrepa, Komisija (prek Urada 
svetovalcev za evropsko politiko) zagotavlja izvajanje proračuna in vsakodnevno upravljanje 
vseh dejavnosti, povezanih z evropskim sistemom za strateško in politično analizo, v skladu s 
finančno uredbo in na osnovi navodil, ki jih prejme od projektne skupine. Komisija ima vlogo 
tajnika projektne skupine, ki ji vedno predseduje predstavnik druge institucije, da se zagotovi 
ustrezno ravnovesje. Srečanja projektne skupine potekajo izmenično v različnih institucijah 
po razporedu, ki ga določi projektna skupina.

5. Pilotni projekt

Kot prvi korak v okviru pilotnega projekta je projektna skupina naročila Inštitutu Evropske 
unije za varnostne študije, naj oceni dolgoročne, mednarodne, domače, politične in 
gospodarske kontekste, v katerih bo Unija verjetno delovala v prihajajočih desetletjih. Inštitut 
je poročilo o tem – Global Trends 2030: Citizens in an interconnected and polycentric world
(Globalni trendi 2030: državljani v medsebojno povezanem in policentričnem svetu) – objavil 
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aprila 2012.1 To poročilo namesto bolj tradicionalnega osredotočanja na meddržavne odnose 
v središče postavlja verjeten razvoj pravic, potreb in pričakovanj državljanov. V poročilu je 
navedeno, da se danes rojevajo trije glavni globalni trendi, ki bodo oblikovali svet v 
prihajajočih letih in na katere je mogoče vplivati z usklajenim političnim delovanjem, ki bo 
pomagalo opredeliti različne alternative za prihodnost.

Ti trije trendi so:

 krepitev vloge posameznika in vzpon globalnega srednjega razreda;

 podnebne spremembe in pomanjkanje virov;

 policentričen svet z razpršeno močjo.

6. Pripravljalni ukrep

Napredek pri pripravljalnem ukrepu je mogoče povzeti v naslednjih razdelkih:

a) Delovne skupine

Osrednja naloga pripravljalnega ukrepa evropskega sistema za strateško in politično analizo je 
spodbujanje močnega ustaljenega sodelovanja med uradniki na visoki in srednji ravni v 
različnih institucijah EU in organih, katerih delo vključuje razmišljanje o prihodnjih političnih 
izzivih in odločitvah ter globalnih trendih, ki bodo lahko vplivali nanje. V skladu s tem so bile 
oblikovane tri medinstitucionalne delovne skupine na upravni ravni, da bi sodelovale pri 
skupnem razmisleku o ključnih trendih, ki bodo vplivali na politično okolje v Uniji v 
prihajajočih desetletjih.

Vsako delovno skupino sestavlja 15 uradnikov. Ukvarjajo se z (i) gospodarstvom, (ii) družbo 
ter (iii) mednarodnim upravljanjem in močjo. Skupine so začele delovati oktobra 2012 in se 
bodo sestajale v preostanku obdobja pripravljalnega ukrepa. Njihova naloga je, da do konca 
leta 2013 pripravijo tri „poročila o trendih“, enega za vsako tematsko področje. V teh 
poročilih o trendih bodo opredelile glavne izzive in odločitve, ki bodo zadevale Unijo kot 
posledica globalnih trendov. Poročila bodo gradivo za končno strnjeno poročilo, ki ga bo 
projektna skupina predložila prihodnjim predsednikom institucij EU tekom leta 2014.

Poleg mobilizacije notranjih zmogljivosti samih institucij EU v okviru pripravljalnega ukrepa 
Komisija prek Urada svetovalcev za evropsko politiko vključuje še neodvisne, zunanje 
izvedence iz zunanjih skupin strokovnjakov, med drugim Centra za evropske politične študije, 
Kraljevega inštituta za mednarodne zadeve (Chatham House) in institucije Rand Corporation, 
ki prispevajo k poglobitvi analiz iz treh poročil o trendih.(Podrobnejše informacije o 
delovanju delovnih skupin so dostopne v mesečnem poročilu Urada svetovalcev za evropsko 
politiko, BEPA Monthly Brief, februar 2013, številka 62).

b) Ozaveščanje

Medtem ko se znotraj delovnih skupin razvijajo ideje, se oblikuje program ozaveščanja, v 
okviru katerega se te ideje obravnavajo, preskušajo in potrjujejo na naslednje tri načine:

                                               
1 Dokument je dostopen na: http://europa.eu/espas/
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Uradniki EU se najprej sestanejo z nacionalnimi načrtovalci politik in drugimi strokovnjaki, 
ki so udeleženi v razmisleku o prihodnji politiki v upravah držav članic. Uradniki EU, ki 
delajo v delegacijah EU v tretjih državah, bodo vključeni v to razsežnost v tesnem 
sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje.

V nadaljevanju leta 2013 bodo nato nekatere ključne ugotovitve iz poročil delovnih skupin 
pregledali neinstitucionalni udeleženci iz širše „politične skupnosti“. To so zlasti vodilne 
skupine strokovnjakov, akademiki, nevladne organizacije, fundacije, večja podjetja z 
naprednimi raziskovalnimi zmogljivostmi in oblikovalci mnenj na splošno.

Evropski sistem za strateško in politično analizo bo še naprej vzdrževal stik s partnerji v 
vladah tretjih držav in skupinami strokovnjakov, ki se ukvarjajo z globalnimi trendi in 
razmišljanjem o prihodnji politiki. V ta sklop je že sodilo povabilo tovrstnih načrtovalcev in 
strokovnjakov na letno konferenco evropskega sistema za strateško in politično analizo 
februarja 2013 v Bruslju (glej spletno mesto evropskega sistema za strateško in politično 
analizo).

c) Spletno mesto

V okviru pripravljalnega ukrepa je predvideno, da spletno mesto evropskega sistema za 
strateško in politično analizo (dostopno na www.espas.europa.eu) postane „globalna zbirka“ 
dokumentov in analiz prihodnjih trendov in dela v zvezi s prihodnjo politiko ter da bo to 
imelo pomembno vlogo pri strategiji programa za ozaveščanje oblikovalcev politik in 
državljanov.

Globalna zbirka bo združevala delo glede dolgoročnih trendov, opravljeno znotraj različnih 
institucij EU, in te trende pravočasno javno objavila. Gre za prizadevanje v skladu ciljem 
večje stroškovne učinkovitosti upravljanja znanja s strani institucij in bolj pregledne EU. 
Globalna zbirka je prav tako zasnovana kot zbirka, v okviru katere bodo dostopna tudi 
pomembnejša dela o prihodnjih trendih, ki jih bodo pripravili drugi (javni ali zasebni) centri 
za napovedovanje, ki delujejo v državah članicah EU in državah strateških partnerjev. Na ta 
način bo evropska javnost imela dostop do napovedi, ki se oblikujejo na primer v ZDA, 
Rusiji, na Kitajskem in v Indiji.

7. Krepitev zmogljivosti

Kako bo tovrsten sistem upravičil sredstva, tako da bo prispeval k oblikovanju dolgoročnega 
razvoja politike EU? Preprosto rečeno, če bo EU bolj ozaveščena o verjetnih dogodkih v 
razvoju dolgoročnih trendov, bo to prispevalo k večjemu kolektivnemu zavedanju institucij 
EU o porajajočih se prednostnih nalogah na področju politike. To je še toliko bolj pomembno, 
ker je verjetno, da bo razpoložljivost javnih sredstev omejena vsaj še do konca tega desetletja. 
Pri obravnavi krepitve zmogljivosti za ukrepanje na podlagi informacij, ko te postanejo 
dostopne, bi bilo treba najti načine, kako oblikovalcem politik ponuditi ustrezne informacije 
na najbolj berljiv način.

Ko bo vzpostavljen trajen medinstitucionalni sistem za preučevanje dolgoročnih trendov, bo 
lahko opravljal tudi naslednje naloge, s katerimi bo pomagal izboljšati sprejemanje odločitev 
v Uniji:
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= predstavitev poročila o izzivih politike v prihodnosti, pripravljenega na podlagi izkušenj, 
prihodnjim predsednikom institucij EU, tekom leta 2014 in na začetku vsakega petletnega 
institucionalnega cikla; 

= redno obveščanje institucij EU, da bodo gojile srednje- in dolgoročno strateško 
razmišljanje, zbirale in analizirale informacije ustreznih institucij, partnerjev in 
zainteresiranih strani ter pripravljale redna poročila, v katerih bi lahko na primer analizirale 
verjetne vplive opazovanih trendov na proračun. Letno „poročilo o strateških trendih“ bi 
bilo lahko vključeno v priprave za razpravo o stanju Unije, ki poteka v Parlamentu vsak 
september, da bi bilo mogoče slediti spreminjajočim se vzorcem dolgoročnih trendov in jih 
oceniti ter proračunskemu organu zagotoviti druge prilagojene informacije pred pogajanji 
za večletni finančni okvir EU za obdobje po letu 2020;

= organizacija letne konference o globalnih trendih, na kateri se ta poročila pregledajo in 
obravnavajo, da se spodbudi in poglobi sodelovanje med institucijami EU na tem področju. 
Na tovrstnem dogodku bi bilo treba razviti stike z drugimi državami, ki se ukvarjajo z 
delom na področju globalnih trendov, da bi lahko izkoristili njihovo strokovno znanje in 
jim ponudili lastno ter tako poskusili obvladati strateške trende in spremembe;

= spodbujanje teh procesov z izdelavo in vzdrževanjem odprtega spletnega mesta kot 
globalne zbirke vseh ustreznih informacij in analiz, do katerih lahko dostopajo oblikovalci 
politik in državljani, ter povezovanjem spletnega mesta z drugimi delujočimi mesti o 
dolgoročnih trendih po svetu.

Organizacijo in financiranje takšnega sistema bi bilo najbolje izvesti na podlagi dogovora o 
upravnem sodelovanju med štirimi trenutno sodelujočimi institucijami in organi – Komisijo, 
Parlamentom, Svetom in Evropsko službo za zunanje delovanje – ki naj se sklene spomladi 
leta 2014, vsaka institucija ali organ pa naj se zaveže k nadaljnjemu ohranjanju sistema in 
sodelovanju v njem ter zagotovi potrebno osebje in finančna sredstva iz svojega proračuna na 
proračunsko nevtralen način.

Sklepna ugotovitev

Poročevalec meni, da je sodelovanje v okviru procesa evropskega sistema za strateško in 
politično analizo zelo pomembno ter da bi ga moral Parlament podpirati in spodbujati. Če je 
mogoče evropski sistem za strateško in politično analizo ustanoviti in razvijati na trdnih 
temeljih, predstavljenih v tem poročilu, nam ne bo omogočil le rednejšega in resnejšega 
vpogleda v vzorce dolgoročnih globalnih trendov, temveč bo neprestano izboljševal našo 
zmožnost, da odkrivamo ključna vprašanja, povečeval kakovost skupne razprave o političnih 
izzivih in odločitvah, s katerimi se soočamo, in nam nazadnje pomagal hitreje sprejemati 
boljše odločitve v interesu državljanov.


