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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že v souladu se zásadou subsidiarity nesou za vytváření dlouhodobých 
sociálně-ekonomických strategií a provádění politik v EU odpovědnost různé veřejné 
organizace, jako jsou evropské instituce, ministerstva, útvary regionálních nebo místních 
orgánů a konkrétní agentury;

2. zdůrazňuje, že tyto organizace potřebují moderní administrativní a řídicí kapacity, aby 
dokázaly formulovat informované a vzájemně propojené výhledové strategie, a tím přispět 
ke kvalitě a účinnosti různých politik v rozličných oblastech;

3. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) jsou k dispozici finanční prostředky pro posílení 
institucionálních a administrativních kapacit na vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni, například prostřednictvím modernizace řízení lidských zdrojů, reorganizací úloh 
a pravomocí veřejné správy, bojem proti korupci, snížením administrativní zátěže pro 
podniky, posílením regionální a místní správy, poskytováním podpory sociálním 
partnerům a nevládním organizacím, modernizací procesů tvorby politiky a investováním 
do veřejných kapitálových projektů v různých oblastech elektronické veřejné správy;

4. domnívá se, že víceletý finanční rámec představuje velmi důležitý nástroj pro dlouhodobé 
plánování evropského projektu s ohledem na evropskou perspektivu a přidanou hodnotu 
Unie; vyzývá však k lepší koordinaci mezi rozpočtem EU a státními rozpočty členských 
států a k vynakládání veřejných prostředků od plánování po realizaci takovým způsobem, 
aby byla zajištěna větší doplňkovost;

5. zdůrazňuje, že z důvodu své víceleté, dlouhodobé a horizontální povahy je politika 
soudržnosti nezbytně politikou se silným prvkem plánování, a že vzhledem k jejímu 
významnému podílu na rozpočtu EU je třeba, aby měla v každém výhledovém plánování 
rozpočtu významné místo;

6. je přesvědčen, že formulování politiky, pokud jde o politiku soudržnosti a další oblasti, 
závisí stále více na včasné identifikaci dlouhodobých globálních trendů; podporuje v této 
souvislosti různé výhledové zprávy, jako je Projekt Evropy 2030 (zpráva reflexní skupiny 
o budoucnosti EU do roku 2030 určená Evropské radě) a „Globální trendy do roku 2030 –
Občané v propojeném a polycentrickém světě“, kterou vypracoval Ústav Evropské unie 
pro studium bezpečnosti (EUISS) jako součást projektu Evropského systému pro 
strategickou a politickou analýzu (ESPAS);

7. doporučuje užší koordinaci těchto zpráv a vytvoření interinstitucionálního systému pro 
identifikaci dlouhodobých trendů, pokud jde o zásadní politické otázky, které před Unií 
stojí, a domnívá se, že takový systém by měl zahrnovat zaměstnance ze všech příslušných 
orgánů a institucí EU, včetně Výboru regionů.


