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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα ενός ακριβούς ορισμού της έννοιας "βέλτιστες 
πρακτικές", που θα περιλαμβάνει επίσης την αρχή της χρηστής διαχείρισης· θεωρεί, 
σχετικά, ότι θα έπρεπε να θεσπιστούν δείκτες ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης που θα 
είναι κοινοί για το σύνολο των κρατών μελών καθώς και ότι θα πρέπει να ορισθεί μια 
αναλογία κόστους/οφέλους των σχεδίων· υπενθυμίζει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων, ο 
δείκτης της φτώχειας, η ποιότητα ζωής, το προσδόκιμο επιβίωσης, η ανταγωνιστικότητα,
οι διακυμάνσεις του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και το επίπεδο των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας στις περιφέρειες θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ως 
ποιοτικοί δείκτες·

2. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε μια επιστημονική αξιολόγηση του ποσοστού 
μεταφοράς των "βέλτιστων πρακτικών" στον τομέα της διοικητικής και οικονομικής 
διαχείρισης καθώς και σε επίπεδο πληροφορικής των σχεδίων και να ενισχύσει την 
ορατότητα και τη μεταφορά των "βέλτιστων πρακτικών" μεταξύ των αρχών διαχείρισης 
του ιδίου κράτους μέλους και μεταξύ αρχών διαχείρισης των διαφόρων κρατών μελών·
κρίνει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε επίσης να ευνοήσει τη δυνατότητα μεταφοράς των 
βέλτιστων πρακτικών ώστε να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να εξορθολογήσουν την 
εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνιολογικές, οικονομικές, γεωγραφικές και 
διοικητικές ιδιαιτερότητες σε κάθε εμπλεκόμενη περιοχή·

3. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάγκη να ενισχύσει τις βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα των χρηματοδοτικών σχημάτων στις εταιρικές σχέσεις δημοσίου/ιδιωτικού 
τομέα καθώς και αυτών που επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων·

4. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα των πρακτικών στην διοικητική και οικονομική διαχείριση καθώς 
και στη διαχείριση στον τομέα της πληροφορικής των σχεδίων όπως επίσης και τα 
ποσοστά δυνατότητας μεταφοράς τους·

5. ζητεί μια έκθεση εμπειρογνωμοσύνης για την εργασία των αρχών διαχείρισης, κυρίως 
ενόψει του τέλους της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, που θα ολοκληρωθεί εντός 
λογικών χρονικών ορίων πριν από την έγκριση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, κατά 
τρόπον ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον νομοθέτη να κατανοήσει καλύτερα τις εργασίες 
τους στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου·

6. ζητεί να περιορίζεται στο ελάχιστο η γραφειοκρατία κατά την χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων, και να μην αυξάνεται άσκοπα λόγω μεμονωμένων προϋποθέσεων που 
επιβάλλουν τα κράτη μέλη·

7. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην βέλτιστη πρακτική που αποσκοπεί κάθε κράτος 
μέλος να παρέχει μια δήλωση ετήσιας εθνικής ασφάλειας που θα καλύπτει τους 
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κοινοτικούς πόρους που βρίσκονται σε από κοινού διαχείριση, και ζητεί η εν λόγω 
πρακτική να γενικευθεί·

8. ζητεί, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, να παρασχεθούν επαρκή διοικητικά μέσα στις 
αρχές διαχείρισης, κυρίως του Ευρωπαϊκού Kοινωνικού Tαμείου, κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα σχέδια μικρής κλίμακας σέβονται πλήρως τους όρους 
επιλεξιμότητας.
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