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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban a hosszú távú társadalmi-gazdasági 
stratégiák kidolgozása és a szakpolitikák uniós végrehajtása számos közszervezet –
például az uniós intézmények, a kormányzati minisztériumok, regionális vagy helyi 
hatóságok és speciális ügynökségek – feladata; felhívja a figyelmet arra, hogy a tagállami 
közintézmények és az uniós intézmények mellett a gazdasági és szociális partnerek, a nem 
kormányzati szervezetek és más érdekképviseletek is részt vesznek a hosszú távú 
stratégiák kidolgozásában; hangsúlyozza ezért, hogy többszintű irányítási megközelítést 
kell alkalmazni;

2. hangsúlyozza, hogy – amennyiben az Unió harmonikus fejlődését és az uniós programok 
zökkenőmentes működését kívánjuk biztosítani – ezeknek a struktúráknak korszerű 
igazgatási és irányítási kapacitásokra van szükségük annak érdekében, hogy megalapozott 
és egymással összefüggő, a régiók sajátosságait is figyelembe vevő előretekintő 
stratégiákat fogalmazzanak meg, és ezáltal hozzájáruljanak a különféle területek 
szakpolitikáinak minőségéhez és hatékonyságához; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, 
hogy a meglévő döntéshozatali mechanizmusokat és igazgatási folyamatokat értékelni kell 
annak érdekében, hogy megállapítsák az igazgatás korszerűsítésének szükségességét; 
ugyanakkor rámutat arra, hogy a kapacitásbővítés során nem új mechanizmusokat vagy 
intézményeket kell létrehozni, hanem a meglévő igazgatási folyamatokat kell előretekintő 
stratégiák keretében hatékonyabban alkalmazni; úgy véli, hogy az Unió harmonikus 
fejlődése és az uniós programok zavartalan működése érdekében a tagállamoknak 
korszerű igazgatási és irányítási kapacitásokra van szükségük; úgy véli, hogy különös 
figyelmet kell fordítani azokra a tagállamokra, amelyek a 2007–2013-as programozási 
időszakban késedelmet és alacsony felhasználási arányt mutattak;

3. kiemeli azt a tényt, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap (KA) és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében rendelkezésre áll finanszírozás 
az intézményi és igazgatási kapacitások nemzeti, regionális vagy helyi szinten történő 
megerősítésére, többek között az emberierőforrás-menedzsment modernizálása, a 
közigazgatás szerepeinek és hatásköreinek újraszervezése, a korrupció elleni küzdelem, a 
vállalkozások igazgatási terheinek csökkentése, a regionális és helyi közigazgatás 
erősítése, a szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek támogatása, a 
politikafejlesztési folyamatok korszerűsítése és az állami tőkéből különféle e-kormányzati 
területen futó projektekbe való beruházás révén; a jelenlegi programozási időszak 
tekintetében kiemelt jelentőséget tulajdonít a kohéziós politikai finanszírozások jövőbeni 
kedvezményezettjei felkészülésének;

4. úgy véli, hogy az e-kormányzás kulcsszerepet játszhat a kapacitásbővítésben, a 
közigazgatás korszerűsítésében és a különböző nemzeti és európai szintű szervek jobb 
horizontális és vertikális összehangolásában; rámutat továbbá arra, hogy az e-kormányzás 
megvalósításának a tagállamokban, az európai intézményeknél és a nem kormányzati 
szervezeteknél szerzett rengeteg tapasztalaton kell alapulnia;
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5. hangsúlyozza, hogy a régiók közötti fejlődési egyenlőtlenségek csökkentésében elért 
eredmények ellenére a régiók gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjeinek terén még 
mindig jelentős különbségek vannak, és e különbségek a polgároknak nyújtott 
közszolgáltatások minőségében is megnyilvánulnak;

6. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret rendkívül fontos eszközként szolgál az európai 
projekt hosszú távú tervezéséhez, figyelembe véve az európai perspektívát és az Unió 
hozzáadott értékét; azonban felhív az EU költségvetése és a tagállamok nemzeti 
költségvetései közötti jobb koordinációra, illetve arra, hogy a közpénzek elköltését a 
tervezéstől a végrehajtásig úgy kell megtervezni, hogy az erőforrások megkétszerezése 
nélkül alakuljon ki a komplementaritás, a koordináció és jöjjenek létre szinergiák, 
valamint a kitűzött célok eléréséhez való hatékony hozzájárulás; hangsúlyozza, hogy a 
lehető leghatékonyabb és felelős beruházások biztosítása érdekében rendkívül fontos a 
2020-ra szóló uniós célkitűzések és a nemzeti fejlesztési stratégiák közötti összhang 
megteremtése;

7. hangsúlyozza, hogy többéves, hosszú távú és horizontális jellege miatt a kohéziós politika 
szükségszerűen olyan politika, amelyben erősen jelen van az előretervezés eleme, illetve 
hangsúlyozza, hogy mivel az EU költségvetésének jelentős részét teszi ki, kiemelt 
szerepet kell kapnia bármilyen előretekintő költségvetési tervezésben;

8. úgy véli, hogy a kohéziós politikához és egyéb területekhez kapcsolódó politikaalakítás 
egyre fokozottabban függ a hosszú távú globális tendenciák kellő időben való 
felismerésétől; ebben az összefüggésben tudomásul vesz számos előretekintő jelentést, 
többek között az Európa 2030 projektet (az Európai Unió jövőjét 2030-ig vizsgáló 
vitacsoport Európai Tanácshoz benyújtott jelentése) és a Európai Unió Biztonságpolitikai 
Kutatóintézete által az európai stratégiai és politikai elemző rendszerre vonatkozó projekt 
részeként készített „Globális tendenciák 2030-ig – egy összekapcsolt és policentrikus 
világ polgárai” című jelentést;

9. ajánlja az ilyen jelentéstételi kezdeményezések jobb koordinációját és egy intézményközi 
rendszer létrehozását az Unió előtt álló főbb politikai kihívások hosszú távú tendenciáinak 
meghatározására, és úgy ítéli meg, hogy egy ilyen rendszerben részt kell vennie az EU 
valamennyi érintett intézményéből és testületéből – beleértve a Régiók Bizottságát is –
érkező munkatársaknak; meggyőződése, hogy a jelentéstételi mechanizmusról 
konzultációt kell tartani az összes érintett érdekcsoport, illetve üzleti és nem kormányzati 
szervezet részvételével.
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