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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet rá, hogy haladéktalanul szükséges a „legjobb gyakorlatok” fogalmának pontos 
meghatározása, amely magában foglalja a helyes kormányzás elvét is; úgy véli e 
tekintetben, hogy az összes tagállamban közös mennyiségi és minőségi 
teljesítménymutatók bevezetésére, a projektek költség/haszon arányának meghatározására 
volna szükség; rámutat, hogy a régiókban az alkalmazottak fizetését, a szegénységi 
mutatót, az életszínvonalat, a várható élettartamot, a versenyképességet, a hosszú távú 
munkanélküliségi szintek különböző változatait, valamint a régiók közérdekű 
szolgáltatásainak szintjeit mint minőségi mutatókat különösen figyelembe kell venni; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a projektek adminisztratív, pénzügyi és 
informatikai irányítása terén a „legjobb gyakorlatok” átültethetőségi mértékének 
tudományos értékelését, valamint támogassa ugyanazon tagállam irányító hatóságai és a 
különböző tagállamok irányító hatóságai között a „legjobb gyakorlatok” láthatóságát és 
átültethetőségét; úgy véli, hogy a Bizottságnak továbbá ösztönöznie kell a legjobb 
gyakorlatok átadását annak érdekében, hogy a tagállamok ésszerűsíthessék gyakorlatukat 
az egyes érintett régiók társadalomkutatási, gazdasági, földrajzi és adminisztratív 
jellemzőinek figyelembe vételével;

3. kéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a legjobb gyakorlatok előmozdításának 
szükségességét a pénzügyi csomagok terén, nevezetesen a köz- és a magánszféra 
partnerségére vonatkozó, valamint az Európai Befektetési Bank és az Európai Befektetési 
Alap támogatását élvező csomagokat illetően;

4. felkéri a Bizottságot, hogy hangolja össze az illetékes szolgálatok munkáját a projektek 
adminisztratív, pénzügyi és informatikai irányításával kapcsolatos gyakorlatok 
hatékonyságának és azok átültethetőségi szintjének értékelése céljából;

5. szakértői jelentést kér az irányító hatóságok munkájáról – többek között tekintettel a 
2007–2013 közötti tervezési időszak végére –, amelyet kellő idővel az új pénzügyi keret 
jóváhagyását megelőzően kell elkészíteni, lehetővé téve a jogalkotó számára, hogy a 
következő pénzügyi keret újratárgyalása alkalmával mélyrehatóbb ismeretekkel 
rendelkezzen az adott hatóságok munkájáról; 

6 kéri, hogy a strukturális alapok terén a bürokrácia szintjét tartsák a minimumon, és a 
tagállamok ne emeljék azt feleslegesen egyéni feltételek bevezetésével;

7. ismételten kifejezi, hogy támogatja azt a „legjobb gyakorlatot”, amelynek célja, hogy 
minden tagállam évente készítsen nemzeti megbízhatósági nyilatkozatot a közösségi 
alapok tekintetében a megosztott igazgatás keretében, és kéri e gyakorlat általánossá 
tételét;

8. kéri, hogy az eljárás keretében bocsássanak megfelelő adminisztratív eszközöket az 
irányító hatóságok, különösen az Európai Szociális Alapok kezelésével megbízott 
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hatóságok rendelkezésére, hogy ellenőrizni tudják, hogy a mikroprojektek során is 
tiszteletben tartják-e a támogathatóság feltételeit;
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