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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so v skladu z načelom subsidiarnosti za razvoj dolgoročnih socialno-
ekonomskih strategij in izvajanje politik v EU odgovorne različne javne organizacije, kot 
so evropske institucije, vladna ministrstva, službe regionalnih ali lokalnih organov in 
posebne agencije;

2. poudarja, da te organizacije potrebujejo sodobne upravne zmogljivosti in zmogljivosti 
upravljanja, da bi oblikovale premišljene, medsebojno povezane, v prihodnost usmerjene 
strategije in s tem prispevale h kakovosti in učinkovitosti različnih politik na različnih 
področjih;

3. poudarja, da so v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) na voljo finančna sredstva za krepitev institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, na primer s 
posodabljanjem upravljanja človeških virov, reorganizacijo vlog in pristojnosti javne 
uprave, bojem proti korupciji, zmanjševanjem upravnih bremen za podjetja, krepitvijo 
regionalne in lokalne uprave, zagotavljanjem podpore socialnim partnerjem in nevladnim 
organizacijam, posodabljanjem postopkov za razvoj politik in vlaganjem v projekte z 
javnim kapitalom na različnih področjih e-upravljanja;

4. meni, da je večletni finančni načrt zelo pomemben instrument za dolgoročno načrtovanje 
evropskega projekta, ki upošteva evropsko perspektivo in dodano vrednost Unije; vendar 
poziva k boljšemu usklajevanju proračuna EU in državnih proračunov držav članic ter k 
uporabi javnih sredstev, od načrtovanja do izvajanja, ki bo zagotavljala večjo 
komplementarnost;

5. poudarja, da je predhodno načrtovanje pomembna sestavina kohezijske politike zaradi 
njene večletne, dolgoročne in horizontalne narave ter da mora imeti zaradi svojega 
velikega deleža v proračunu EU pomembno vlogo pri vsakem proračunskem načrtovanju;

6. meni, da je oblikovanje načel v zvezi s kohezijsko politiko in drugimi področji vedno bolj 
odvisno od pravočasne opredelitve dolgoročnih svetovnih trendov; v zvezi s tem potrjuje 
različna v prihodnost usmerjena poročila, na primer Projekt Evropa 2030 (poročilo 
Evropskemu svetu, ki ga je pripravila skupina za razmislek o prihodnosti EU do leta 2030) 
in Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric World (Globalni 
trendi 2030 – državljani v medsebojno povezanem in policentričnem svetu), ki ga je 
pripravil Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS) kot del projekta evropskega 
sistema za strateško in politično analizo (ESPAS);

7. priporoča tesnejše usklajevanje takih pobud in vzpostavitev medinstitucionalnega sistema 
za opredelitev dolgoročnih trendov v zvezi z glavnimi političnimi izzivi, s katerimi se 
sooča Unija, ter meni, da bi takšen sistem moral vključevati osebje iz vseh pristojnih 
institucij in organov EU, vključno z Odborom regij.


