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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so v skladu z načelom subsidiarnosti za razvoj dolgoročnih socialno-
ekonomskih strategij in za izvajanje politik v EU odgovorne različne javne organizacije, 
kot so evropske institucije, vladna ministrstva, službe regionalnih ali lokalnih organov in 
posebne agencije; poudarja dejstvo, da imajo pri razvoju dolgoročnih strategij poleg 
javnih organov v državah članicah in evropskih institucij svojo vlogo tudi gospodarski in 
socialni partnerji, nevladne organizacije in druge interesne skupine; zato poudarja, da je 
treba uporabiti pristop upravljanja na več ravneh;

2. poudarja, da potrebujejo te organizacije za zagotovitev skladnega razvoja Unije in 
nemoteno delovanje njenih programov sodobne upravne zmogljivosti in zmogljivosti 
upravljanja, da bi oblikovale premišljene in medsebojno povezane, v prihodnost 
usmerjene strategije, ki bi morale upoštevati tudi regionalne posebnosti, in s tem 
prispevale h kakovosti in učinkovitosti različnih politik na različnih področjih; poudarja, 
da je treba obstoječe mehanizme odločanja in upravne postopke oceniti, da bi ugotovili, 
ali bi bilo treba posodobiti upravo; vendar poudarja, da povečanje zmogljivosti ne sme 
povzročiti vzpostavljanja novih mehanizmov ali institucij, temveč da je treba obstoječe 
upravne postopke uporabiti učinkoviteje in v sklopu v prihodnost usmerjenih strategij; 
meni, da morajo države članice za usklajen razvoj Unije in nemoteno delovanje njenih 
programov razpolagati s sodobnimi upravnimi zmogljivostmi in zmogljivostmi 
upravljanja; meni, da je treba posebno pozornost nameniti državam članicam, ki so v 
programskem obdobju 2007–2013 zabeležile zamude in nizko stopnjo absorpcije;

3. poudarja, da so v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS), Kohezijskega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na voljo finančna sredstva za krepitev 
institucionalnih in upravnih zmogljivosti na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, na 
primer s posodabljanjem upravljanja človeških virov, reorganizacijo vlog in pristojnosti 
javne uprave, bojem proti korupciji, zmanjševanjem upravnih bremen za podjetja, 
krepitvijo regionalne in lokalne uprave, zagotavljanjem podpore socialnim partnerjem in 
nevladnim organizacijam, posodabljanjem postopkov za razvoj politik in vlaganjem v 
projekte z javnim kapitalom na različnih področjih e-upravljanja; meni, da bi morala biti 
prednostna naloga v sedanjem programskem obdobju priprava prihodnjih upravičencev do 
sredstev kohezijske politike;

4. meni, da ima lahko e-uprava bistveno vlogo pri povečevanju zmogljivosti, upravnem 
posodabljanju in boljšem horizontalnem in vertikalnem usklajevanju med različnimi 
organi na nacionalni in evropski ravni; poleg tega poudarja, da mora izvajanje e-
upravljanja temeljiti na bogastvu pridobljenih izkušenj v državah članicah, evropskih 
institucijah in nevladnih organizacijah;

5. poudarja, da kljub doseženemu napredku pri zmanjševanju neenakosti pri razvoju med 
regijami še vedno obstajajo velike razlike med ravnmi njihovega gospodarskega in 
socialnega razvoja, te razlike pa so opazne tudi pri kakovosti javnih storitev, ki so na voljo 
državljanom;
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6. meni, da je večletni finančni načrt zelo pomemben instrument za dolgoročno načrtovanje 
evropskega projekta, ki upošteva evropsko perspektivo in dodano vrednost Unije; a poziva 
k boljšemu usklajevanju proračuna EU in državnih proračunov držav članic ter k uporabi 
javnih sredstev, od načrtovanja do izvajanja, s katero bodo zagotovljeni večja 
komplementarnost, usklajevanje in sinergije brez podvajanja virov, ter učinkovit 
prispevek k doseganju zastavljenih ciljev; poudarja pomen povezovanja ciljev EU 2020 z
nacionalnimi razvojnimi strategijami, da se zagotovijo čim bolj učinkovite in odgovorne 
naložbe;

7. poudarja, da mora kohezijska politika vključevati pomembno predhodno načrtovanje 
zaradi svoje večletne, dolgoročne in horizontalne narave, zaradi svojega velikega deleža v 
proračunu EU pa mora imeti pomembno vlogo pri vsakem proračunskem načrtovanju, 
usmerjenem v prihodnost;

8. meni, da je oblikovanje politik v povezavi s kohezijsko politiko in drugimi področji vedno 
bolj odvisno od pravočasne opredelitve dolgoročnih svetovnih trendov; v zvezi s tem je 
seznanjen z različnimi v prihodnost usmerjenimi poročili, na primer Projekt Evropa 2030 
(poročilo Evropskemu svetu, ki ga je pripravila skupina za razmislek o prihodnosti EU do 
leta 2030) in Globalni trendi 2030 – državljani v medsebojno povezanem in 
policentričnem svetu, ki ga je pripravil Inštitut Evropske unije za varnostne študije 
(EUISS) kot del projekta evropskega sistema za strateško in politično analizo (ESPAS);

9. priporoča tesnejše usklajevanje takih pobud poročanja in vzpostavitev 
medinstitucionalnega sistema za opredelitev dolgoročnih trendov v zvezi z glavnimi 
političnimi izzivi, s katerimi se sooča Unija, ter meni, da bi takšen sistem moral 
vključevati osebje iz vseh pristojnih institucij in organov EU, vključno z Odborom regij; 
meni, da se je treba o mehanizmu poročanja posvetovati z vsemi pomembnimi interesnimi 
skupinami, podjetji in nevladnimi organizacijami.
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