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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že v súlade so zásadou subsidiarity je vypracovanie dlhodobých 
sociálno-ekonomických stratégií a vykonávanie politík v EÚ zodpovednosťou rôznych 
verejných organizácií, ako sú európske inštitúcie, vládne ministerstvá, útvary 
regionálnych alebo miestnych orgánov a špecializované agentúry;

2. zdôrazňuje, že tieto organizácie potrebujú moderné kapacity v oblasti správy a riadenia, 
aby mohli vytvárať informované a prepojené stratégie do budúcnosti a tým prispieť 
ku kvalite a k účinnosti jednotlivých politík v rozličných oblastiach;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že finančné prostriedky sú dostupné v Európskom sociálnom 
fonde (ESF) a Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) na posilňovanie 
inštitucionálnych a správnych kapacít na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, 
napríklad prostredníctvom modernizácie riadenia ľudských zdrojov, reorganizácie úloh 
a právomocí verejnej správy, boja proti korupcii, zníženia administratívneho zaťaženia 
podnikov, posilňovania regionálnej a miestnej správy, poskytovania podpory sociálnym 
partnerom a MVO, modernizácie postupov tvorby politiky a investovania do verejných 
kapitálových projektov v rôznych oblastiach elektronickej štátnej správy;

4. domnieva sa, že viacročný finančný rámec predstavuje veľmi dôležitý nástroj dlhodobého 
plánovania európskeho projektu zohľadňujúc európsku perspektívu a pridanú hodnotu 
Únie; požaduje však, aby sa zlepšila koordinácia medzi rozpočtom EÚ a národnými 
rozpočtami členských štátov a vynakladanie verejných prostriedkov od plánovania 
po vykonávanie prebiehalo spôsobom, ktorý zaručí väčšiu komplementaritu;

5. zdôrazňuje však, že politika súdržnosti, vzhľadom na jej viacročný, dlhodobý 
a horizontálny charakter, musí byť politikou so silným aspektom plánovania 
do budúcnosti a že, keďže má značný podiel na rozpočte EÚ, musí zaujať významné 
miesto v akomkoľvek rozpočtovom plánovaní zameranom na budúcnosť;

6. domnieva sa, že vytváranie politiky vzhľadom na politiku súdržnosti a iné oblasti 
vo zvyšujúcej miere závisí od včasného určenia dlhodobých globálnych trendov; 
podporuje v tejto súvislosti rôzne správy zamerané na budúcnosť, ako je Projekt 
Európa 2030 (správa skupiny pre reflexiu o budúcnosti EÚ 2030 predložená Európskej 
rade) a správa nazvaná Globálne trendy 2030 – občania v prepojenom a polycentrickom 
svete, ktorú vypracoval Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (EUISS) ako 
súčasť projektu Európsky systém strategických a politických analýz (ESPAS);

7. odporúča užšiu koordináciu takýchto iniciatív na podávanie správ a vytvorenie 
medziinštitucionálneho systému na určenie dlhodobých trendov z hľadiska dôležitých 
politických otázok, s ktorými sa Únia stretáva, a domnieva sa, že takýto systém by mal 
zahŕňať zamestnancov všetkých príslušných inštitúcií a orgánov EÚ vrátane Výboru 
regiónov.
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