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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger vigtigheden af snarest muligt at formulere en præcis definition af begrebet 
"bedste praksis", hvori princippet om god forvaltningsskik indarbejdes; mener, at der til 
dette formål bør indføres kvantitative og kvalitative resultatindikatorer, der skal være 
fælles for alle EU's medlemsstater, og at der skal opstilles et cost-benefit-kvotient for 
projekterne; minder om, at arbejdstageres lønniveau, fattigdomsindikatoren, livskvalitet, 
forventet levetid, konkurrenceevne, variationer i arbejdsløshedsniveauet over længere tid 
samt niveauet af almennyttige serviceydelser i regionerne i særlig grad kan tages i 
betragtning som kvalitative indikatorer;

2. opfordrer Kommissionen til at iværksætte en videnskabelig evaluering af graden af 
overførselsevne for "bedste praksisser" inden for forvaltnings-, finans- og IT-styring i 
forbindelse med projektledelse, og til at favorisere gennemsigtigheden og overførslen af 
bedste praksis mellem forvaltningerne i samme medlemsstat såvel som mellem forskellige 
medlemsstaters forvaltninger; mener, at Kommissionen ligeledes bør fremme 
overførselsevnen for bedste praksis, således at medlemsstaterne kan rationalisere deres 
forvaltningsarbejde under hensyntagen til hver regions sociologiske, økonomiske, 
geografiske og administrative særegenheder;

3. forlanger, at Kommissionen tager behovet for at tilgodese bedste praksis vedrørende 
økonomiske strategier i betragtning, især hvad angår strategierne inden for offentlig-
private partnerskaber og de, hvori der indgår støtte fra Den Europæiske Investeringsbank 
og Den Europæiske Investeringsfond;

4. anmoder Kommissionen om at oprette en tjenestegren, der skal have til opgave at måle 
virkningen af de praksisser, der anvendes i forbindelse med forvaltnings-, finans- og it-
styring af projekter, samt måle graden af praksissernes overførselsevne;

5. forlanger en professionel vurdering af forvaltningsmyndighedernes arbejdsindsats, især i 
lyset af afslutningen på programmeringsperioden 2007–2013, som skal være afsluttet i 
rimelig tid før vedtagelsen af en ny finansiel ramme, således at lovgiverne bedre kan 
indføres i deres arbejdsopgaver vedrørende genforhandlingerne af den kommende 
programmeringsperiode; 

6. kræver, at bureaukratiet i forbindelse med anvendelse af strukturfondene holdes på et 
minimum og ikke øges unødigt ved individuelle betingelser, som medlemsstaterne stiller;

7. bekræfter sin fortsatte støtte til den bedste praksis, der sigter mod, at hver medlemsstat 
udarbejder en årlig erklæring om anvendelse af EU-midler, idet erklæringen dækker 
fællesskabsfondene for delt forvaltning, og forlanger, at denne fremgangsmåde gøres 
alment udbredt;

8. anmoder om, at der som led i processen afsættes tilstrækkelige midler til de offentlige 
organer, der forvalter blandt andet Den Europæiske Socialfond, for dermed at sikre at 
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mikroprojekterne overholder betingelserne for støttetildeling.
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