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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at ansvaret for udarbejdelsen af langsigtede socioøkonomiske strategier og 
gennemførelsen af politikker i EU i overensstemmelse med nærhedsprincippet påhviler en 
række offentlige organisationer såsom EU-institutionerne, ministerier, regionale eller 
lokale myndigheders afdelinger og specifikke agenturer;

2. understreger, at disse organisationer har behov for moderne administrativ og 
forvaltningsmæssig kapacitet for at kunne udarbejde kvalificerede fremadrettede strategier 
og derved bidrage til kvaliteten og effektiviteten af forskellige politikker på forskellige 
områder;

3. fremhæver, at der er midler til rådighed under Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til at styrke den administrative og 
institutionelle kapacitet på nationalt, regionalt eller lokalt niveau, for eksempel ved at 
modernisere forvaltningen af de menneskelige ressourcer, reorganisere den offentlige 
administrations roller og beføjelser, bekæmpe korruption, mindske virksomhedernes 
administrative byrde, styrke den regionale og lokale administration, yde støtte til 
arbejdsmarkedets parter og ngo'er, modernisere politikudviklingen og ved at investere i 
offentlige investeringsprojekter inden for forskellige e-forvaltningsområder;

4. mener, at den flerårige finansielle ramme udgør et meget vigtigt instrument til langsigtet 
planlægning af det europæiske projekt, idet den tager højde for det europæiske perspektiv 
og Unionens merværdi; opfordrer imidlertid til en bedre samordning af EU's budget og 
medlemsstaternes nationale budgetter samt til, at de offentlige udgifter fra planlægning til 
gennemførelse afholdes på en sådan måde, at der sikres større komplementaritet;

5. understreger, at samhørighedspolitikken på grund af dens flerårige, langsigtede og 
horisontale karakter nødvendigvis er en politik med et stærkt fremadskuende element, og 
at den, da den tegner sig for en væsentlig andel af EU's budget, er nødt til at have en 
fremtrædende plads i enhver fremadrettet budgetplanlægning;

6. mener, at udformningen af politikker inden for samhørighedspolitikken og andre områder 
i stadig højere grad er afhængig af en rettidig identificering af langsigtede globale 
tendenser; støtter i denne forbindelse forskellige fremadskuende rapporter såsom "Projekt 
Europa 2030" (rapporten til Det Europæiske Råd fra Refleksionsgruppen vedrørende EU's 
fremtid 2030) og "Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric 
World" udarbejdet af Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS) som 
led i projektet om et europæisk strategi- og politikanalysesystem;

7. anbefaler en større grad af samordning af sådanne rapporter samt oprettelse af et 
tværinstitutionelt system til identificering af langsigtede tendenser, for så vidt angår 
vigtige politiske spørgsmål, som Unionen står over for, og finder, at et sådant system bør 
inddrage medarbejdere fra alle de relevante EU-institutioner og -organer, herunder 
Regionsudvalget.


