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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de ontwikkeling van sociaaleconomische langetermijnstrategieën en de 
uitvoering van beleid in de EU volgens het subsidiariteitsbeginsel de verantwoordelijkheid 
is van een veelvoud aan publiekrechtelijke organisaties, zoals de Europese instellingen, 
ministeries, regionale en plaatselijke overheden en specifieke agentschappen en bureaus;

2. benadrukt dat deze organisaties moderne administratie- en beheerscapaciteit nodig hebben 
om met kennis van zaken en op samenhangende wijze toekomstgeoriënteerde strategieën 
uit te kunnen stippelen en zo bij te kunnen dragen aan de kwaliteit en doeltreffendheid van 
het beleid op de verschillende terreinen;

3. wijst erop dat er in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) financiële middelen beschikbaar zijn voor de 
versterking van de institutionele en administratieve capaciteit op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau, bijvoorbeeld door middel van de modernisering van het 
personeelsbeleid, de reorganisatie van rollen en taken van de overheid, de bestrijding van 
corruptie, de vermindering van de administratieve rompslomp voor bedrijven, de 
versterking van de regionale en plaatselijke administratie, ondersteuning van sociale 
partners en ngo's, modernisering van beleidsontwikkelingsprocessen en openbare 
investeringsprojecten op de diverse gebieden van e-overheid;

4. is van mening dat het meerjarig financieel kader een zeer belangrijk instrument vormt 
voor de langetermijnplanning van het Europese project doordat rekening wordt gehouden 
met het Europese perspectief en de meerwaarde van de Unie; wenst niettemin dat de EU-
begroting en de nationale begrotingen van de lidstaten beter worden gecoördineerd en dat 
bij de besteding van publieke middelen vanaf de planning tot en met de uitvoering wordt 
gestreefd naar meer complementariteit;

5. wijst erop dat het cohesiebeleid vanwege zijn meerjaarlijkse, horizontale en 
langetermijnkarakter per definitie een beleid is waarbij vooruitkijken een grote rol speelt 
en dat het cohesiebeleid, gezien het aanzienlijke deel van de EU-begroting dat ermee 
gemoeid is, een vooraanstaande plaats moet innemen bij elke toekomstgeoriënteerde 
begrotingsplanning;

6. is van mening dat beleidsformulering bij het cohesiebeleid en op andere beleidsterreinen 
steeds meer afhangt van het tijdig onderkennen van mondiale langetermijntrends; steunt in 
dit verband diverse toekomstgeoriënteerde verslagen zoals Project Europa 2030 (het 
verslag aan de Europese Raad van de reflectiegroep over de toekomst van de Europese 
Unie tot het jaar 2030) en ‘Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and 
Polycentric World’, opgesteld door het  Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese 
Unie (EUISS) als onderdeel van het European Strategy and Policy Analysis System 
(ESPAS)-project;

7. beveelt nauwere coördinatie van dergelijke rapportage-initiatieven aan, alsook het 
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opzetten van een interinstitutioneel  stelsel voor het identificeren van langetermijntrends 
met betrekking tot belangrijke beleidsthema's waarmee de Unie te maken heeft, en is van 
mening dat personeel van alle relevante EU-instellingen en -organen, met inbegrip van het 
Comité van de regio's, bij dat stelsel moet worden betrokken.


