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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et on vaja kiiresti täpselt määratleda parimate tavade mõiste, mis hõlmaks 
ka hea valitsemistava põhimõtet; on seisukohal, et sellega seoses tuleks võtta kasutusele 
kõikide liikmesriikide jaoks ühised kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tulemuslikkuse 
näitajad ning teha kindlaks projektide kulude ja tulude suhe; tuletab meelde, et muu 
hulgas võiks kvalitatiivsete näitajatena arvesse võtta töötajate palku, vaesuse näitajat, 
elukvaliteeti, eeldatavat eluiga, konkurentsivõimet ning pikaajalise töötuse määra ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste taseme piirkondlikke erinevusi;

2. palub komisjonil viia läbi projektide haldus-, finants- ja IT-korralduse parimate tavade 
ülekantavuse teaduslik hindamine ning edendada parimate tavade esiletoomist ja 
ülekantavust nii ühe liikmesriigi kui ka eri liikmesriikide korraldusasutuste vahel; on 
seisukohal, et komisjon peaks soodustama parimate tavade ülekantavust ka selleks, et 
liikmesriigid saaksid rakendamist ratsionaliseerida, võttes arvesse iga regiooni 
sotsioloogilisi, majanduslikke, geograafilisi ja halduslikke eripärasid;

3. palub komisjonil võtta arvesse vajadust edendada rahastamiskorda puudutavaid parimaid 
tavasid, eelkõige juhul, kui tegemist on avaliku ja erasektori partnerluse või Euroopa 
Investeerimispangalt ja Euroopa Investeerimisfondilt saadava toetuse rahastamiskorraga;

4. palub komisjonil kooskõlastada asjaomaste teenistuste tegevust, et mõõta projektide 
haldus-, finants- ja IT-korralduse tavade tõhusust ja ülekantavust;

5. nõuab, et korraldusasutuste töö kohta koostatakse piisavalt varakult enne uue 
finantsraamistiku vastuvõtmist ekspertaruanne, pidades eelkõige silmas programmitöö 
perioodi 2007–2013 lõppemist, et õigusloojal oleks järgmise finantsraamistiku uutel 
läbirääkimistel nende asutuste tööst parem ülevaade;

6. nõuab, et struktuurifondide kasutamisel oleks bürokraatia minimaalne ning et seda ei 
suurendataks tarbetult liikmesriikide esitatavate individuaalsete tingimustega;

7. kinnitab, et toetab parimat tava, mille kohaselt iga liikmesriik koostab igal aastal riikliku 
kinnitava avalduse ühiselt hallatavate ühenduse vahendite kohta, ja nõuab, et see kujuneks 
üldiseks tavaks;

8. nõuab eelarvest piisavate haldusressursside eraldamist eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi 
eest vastutavatele korraldusasutustele, et tagada mikroprojektide täielik vastavus 
abikõlblikkusnõuetele.
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