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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že je nutné přesně definovat pojem „osvědčené postupy“, který zahrnuje také 
zásadu řádné správy věcí veřejných; v této souvislosti se domnívá, že by bylo vhodné 
zavést kvantitativní a kvalitativní výkonnostní ukazatele společné pro všechny členské 
státy a také stanovit poměr nákladů a zisku projektů; připomíná, že jako kvalitativní 
ukazatele by mohly být zohledňovány zejména odměny zaměstnanců, ukazatel chudoby, 
kvalita života, průměrná délka života, konkurenceschopnost, procentuální změny 
dlouhodobé nezaměstnanosti a úroveň služeb obecného zájmu v regionech; 

2. vyzývá Komisi, aby přistoupila k vědeckému hodnocení míry převoditelnosti 
„osvědčených postupů“ v oblasti správního, finančního a počítačového řízení projektů 
a aby také podpořila viditelnost a převoditelnost „osvědčených postupů“ mezi řídicí 
orgány jednoho členského státu a mezi řídicí orgány různých členských států; domnívá se, 
že by Komise měla také upřednostňovat převoditelnost osvědčených postupů, a umožnit 
tak členským státům zracionalizovat jejich provádění a zohlednit přitom specifický 
sociologický, hospodářský, zeměpisný a správní charakter daného regionu;

3. žádá Komisi, aby brala v úvahu nutnost podporovat osvědčené postupy v oblasti finanční 
připravenosti, zejména pokud jde o finanční připravenost v partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a o připravenost využívající podpory Evropské investiční banky 
a Evropského investičního fondu;

4. vyzývá Komisi, aby koordinovala odpovědné služby za účelem zhodnocení účinnosti 
postupů, které souvisejí se správním, finančním a počítačovým řízením projektů a s jejich 
mírou převoditelnosti;

5. žádá o vypracování odborné zprávy o činnosti řídicích orgánů, zejména s výhledem na 
ukončení programového období 2007–2013, a to v přiměřeném předstihu před schválením 
nového finančního rámce, aby legislativní orgán mohl lépe porozumět své činnosti při 
projednávání příštího finančního rámce; 

6 žádá, aby byly administrativní náležitosti při využívání strukturálních fondů co nejvíce 
omezeny, a nikoli zbytečně navyšovány různými podmínkami, jež si kladou členské státy;

7. znovu zdůrazňuje svou podporu osvědčenému postupu s cílem, aby každý členský stát 
každoročně předložil vnitrostátní prohlášení o věrohodnosti pokrývající finanční 
prostředky Společenství ve sdíleném řízení, a žádá, aby se tato praxe všeobecně 
využívala;

8. požaduje, aby byly v rámci rozpočtu řídicím orgánům poskytnuty odpovídající 
administrativní prostředky, zejména těm, které odpovídají za Evropský sociální fond, aby 
bylo při mikroprojektech možné zaručit dodržování podmínek způsobilosti.
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