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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että on kiireellisestä määritellä täsmällisesti "parhaita käytäntöjä" -käsite, 
johon sisältyy myös hyvän hallintotavan periaate; katsoo, että tässä yhteydessä olisi 
otettava käyttöön määrälliset ja laadulliset tulosindikaattorit, jotka olisivat yhteisiä kaikille 
jäsenvaltioille, sekä määriteltävä hankkeille kustannushyötysuhde; muistuttaa, että 
työntekijöiden palkat, köyhyysindikaattori, elämänlaatu, odotettu elinikä, kilpailukyky, 
pitkäaikaistyöttömyyden tason vaihtelut sekä yleishyödyllisten palvelujen taso alueilla 
voitaisiin erityisesti ottaa mukaan laatuindikaattoreiksi;

2. kehottaa komissiota arvioimaan tieteellisesti, missä määrin hankkeiden hallinnon, 
rahoituksen ja tietotekniikan hoitoon liittyviä "parhaita käytäntöjä" on mahdollista siirtää, 
ja edistämään "parhaiden käytäntöjen" näkyvyyttä ja siirrettävyyttä kunkin jäsenvaltion 
hallintoviranomaisten välillä sekä eri jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten kesken; 
katsoo, että komission olisi edistettävä "parhaiden käytäntöjen" siirrettävyyttä, jotta 
jäsenvaltiot voivat järkeistää niiden toimeenpanon ottaen huomioon kyseessä olevien 
alueiden sosiologiset, taloudelliset, maantieteelliset ja hallinnolliset erityispiirteet;

3. kehottaa komissiota ottamaan huomioon tarpeen edistää parhaita käytäntöjä 
rahoitusjärjestelyissä, etenkin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien yhteydessä 
sekä Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston tuella toteutettavissa 
hankkeissa;

4. kehottaa komissiota sovittamaan yhteen vastuuyksiköt, jotka arvioivat hankkeiden 
hallinnon, rahoituksen ja tietotekniikan hoitoon liittyvien käytäntöjen tehokkuutta ja 
hankkeiden siirrettävyyttä;

5. pyytää asiantuntijaraporttia hallintoviranomaisten työstä kohtuullisessa ajassa ennen 
uuden rahoituskehyksen hyväksymistä ja erityisesti ennen ohjelmointikauden 2007–2013 
päättymistä, jotta lainsäätäjällä on selkeämpi käsitys hallintoviranomaisten työskentelystä 
neuvoteltaessa uudelleen seuraavasta rahoituskehyksestä;

6. vaatii käyttämään rakennerahastoja mahdollisimman epäbyrokraattisesti ja huolehtimaan 
siitä, että byrokratiaa ei lisätä tarpeettomasti jäsenvaltioiden asettamilla omilla ehdoilla;

7. vahvistaa tukevansa parasta käytäntöä, jonka tavoitteena on, että jokainen jäsenvaltio 
toimittaa vuosittain kansallisen tarkastuslausuman yhteistyössä hallinnoitavista yhteisön 
varoista, ja katsoo, että tämä käytäntö on otettava yleisesti käyttöön;

8. pyytää, että Euroopan sosiaalirahastosta vastaaville hallintoviranomaisille on osoitettava 
menettelyn yhteydessä riittävästi hallinnollisia resursseja, jotta voidaan olla varmoja siitä, 
että mikrohankkeet täyttävät tukikelpoisuusehdot.
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