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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да включи 
в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че е спешно да се състави ясна дефиниция на понятието "най-добри 
практики", която включва също така принципа на добро управление; в тази връзка 
счита, че е уместно да се въведат показатели за качествени и количествени 
постижения, общи за всички държави-членки, както и да се дефинира съотношение 
разходи/ ползи от проектите; възнаграждението на работниците или служителите, 
показателят за бедност, качеството на живота, продължителността на живот, 
конкурентоспособността, колебанията в степента на дългосрочната безработица, 
както и нивото на услугите от обществен интерес в регионите биха могли по-
специално да бъдат отчетени като качествени показатели;  

2. призовава Комисията да пристъпи към научна оценка на степента на възможност за 
прехвърляне на "най-добрите практики" в областта на административното, 
финансово и информационно управление на проектите, както и да благоприятства 
за видимостта и възможността за прехвърляне на "най-добрите практики" между 
управляващи органи на дадена държава-членка и между управляващи органи на 
различни държави-членки; счита, че Комисията следва също така да благоприятства 
възможността за прехвърляне на най-добрите практики с цел държавите-членки да 
могат да рационализират изпълнението им като отчитат социологическите, 
икономическите, географските и административни специфичности във всеки 
съответен регион;

3. призовава Комисията да отчита необходимостта от насърчаване на най-добрите 
практики в областта на финансовите схеми, по-специално по отношение на 
финансовите схеми в публично-частните партньорства и тези, които се ползват с 
подкрепата на Европейската инвестиционна банка и на Европейския инвестиционен 
фонд;

4. призовава Комисията да координира отговорните служби с оглед да се измери 
ефективността на практиките, свързани с административното, финансово и 
информационно управление на проектите и степента на възможност за 
прехвърлянето им;

5. изисква експертен доклад за работата на управляващите органи, който се изготвя 
достатъчно време преди приемането на новата финансова рамка, по-специално с 
оглед на края на програмния период 2007-2013 г., така че да се позволи на 
законодателя по-добре да възприема работата си в рамките на предоговарянето на 
следващата финансова рамка; 

6 призовава административните формалности при използването на структурните 
фондове да бъдат сведени до минимум и да не се увеличават излишно чрез 
налагането на различни условия от страна на държавите-членки;

7. отново изразява подкрепата си за най-добрата практика, която цели всяка държава-
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членка да представя национална годишна декларация за достоверността и точността 
на отчетите, обхващаща средствата на Общността, които са обект на споделено 
управление, и призовава тази практика да стане всеобща;

8. призовава в рамките на бюджета да бъдат предоставени подходящите 
административни средства на управляващите органи, натоварени по-специално с 
Европейския социален фонд, за да се гарантира, че микропроектите отговарят на 
условията за допустимост.
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