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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи 
в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. посочва, че в съответствие с принципа на субсидиарност развитието на дългосрочни 
социално-икономически стратегии и прилагането на политиките в ЕС е отговорност 
на голям брой обществени организации като европейските институции, 
министерствата, служби на регионални или местни органи и специални агенции;

2. подчертава, че тези организации се нуждаят от модерен административен и 
управленски капацитет, с цел да се формулират основаващи се на подходяща 
информация, взаимосвързани и устремени напред стратегии и следователно да се 
допринесе за качеството и ефективността на различните политики в различни 
сфери;

3. подчертава факта, че е налично финансиране по линия на Европейския социален 
фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за укрепване на 
институционалния и административния капацитет на национално, регионално или 
местно ниво, на пример за модернизиране на управлението на човешките ресурси, 
реорганизиране на ролите и правомощията на държавната администрация, борба с 
корупция, намаляване на административната тежест за предприятията, укрепване на 
регионалната и местната администрация, предоставяне на подкрепа за социалните 
партньори и НПО, модернизиране на процесите за разработване на политики и 
инвестиции в публични капитални проекти в различни сфери на електронното 
управление;

4. счита, че многогодишната финансова рамка съставлява много важен инструмент за 
дългосрочното планиране на европейския проект, като отчита европейската 
перспектива и добавената стойност на Съюза; въпреки това призовава за по-добра 
координация между бюджета на ЕС и националните бюджети на държавите членки, 
както и за това, изразходването на публични средства от планирането до 
изпълнението да се извършва по такъв начин, че да гарантира по-голямо допълване;

5. подчертава, че поради своя многогодишен, дългосрочен и хоризонтален характер 
политиката на сближаване е необходимо да бъде политика със силен компонент за 
предварително планиране и като се има предвид значителният й дял в бюджета на 
ЕС, е необходимо да има важно място във всяко планиране на бюджет;

6. счита, че формулирането на политиката на сближаване и на политиката в други 
области зависи все повече от навременното идентифициране на дългосрочните 
глобални тенденции; подкрепя в тази връзка различни доклади, ориентирани към 
бъдещето, като например проект „Европа 2030“ (доклад на Европейския съвет, 
изготвен от Групата за размисъл относно бъдещето на Европейския съюз „Проект 
Европа 2030“) и „Глобални тенденции 2030 – гражданите във взаимосвързания и 
полицентричен свят“, изготвен от Европейския институт за изследване на 
сигурността (ЕИИС) като част от проекта за Европейска система за стратегически и 
политически анализ (ESPAS);
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7. препоръчва по-тясна координация при подобни инициативи за докладване и 
създаването на междуинстутиционална система за идентифициране на 
дългосрочните тенденции по отношение на основните политически въпроси, пред 
които е изправен Европейският съюз, и счита, че подобна система следва да 
включва служители от всички съответни институции и органи на ЕС, включително 
Комитета на регионите.


