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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad reikia kuo skubiau tiksliai apibrėžti „gerosios patirties“ sąvoką, kuri apimtų 
ir gero valdymo principus; taigi mano, kad derėtų nustatyti visoms valstybėms narėms 
bendrus kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius ir apibrėžti projektų ekonominės 
naudos santykį; primena, kad darbuotojų darbo užmokestis, skurdo rodiklis, gyvenimo 
kokybė, gyvenimo trukmė, konkurencingumas, ilgalaikio užimtumo lygio pasikeitimai ir 
bendros svarbos paslaugos regionuose galėtų tapti kokybiniais rodikliais; 

2. ragina Komisiją atlikti su projektais susijusio administracinio, finansinio ir informacinių 
technologijų valdymo „gerosios patirties“ perdavimo galimybių mokslinį vertinimą ir 
skatinti tos pačios valstybės narės ir skirtingų valstybių narių valdymo institucijas įžvelgti 
gerąją patirtį ir ja keistis; mano, kad Komisija turėtų skatinti pasikeitimą pažangiąja 
patirtimi, kad valstybės narės galėtų gerinti savo taikymą, atsižvelgiant į specifinius 
sociologinius, ekonominius, geografinius ir administracinius kiekvieno regiono ypatumus;

3. ragina Komisiją nepamiršti poreikio skatinti gerąją patirtį atsižvelgiant į finansinius 
susitarimus, visų pirma į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės finansinius 
susitarimus, ir į tuos susitarimus, kuriems skiriama Europos investicijų banko ir Europos 
investicijų fondo parama;

4.  ragina Komisiją koordinuoti tarnybų darbą ir atlikti tyrimą, kurio metu būtų vertinamas 
su projektų administraciniu, finansiniu ir informacinių technologijų valdymu susijusios 
patirties veiksmingumas ir jos perdavimo galimybės;

5. reikalauja, kad valdymo institucijų darbo eksperto ataskaitos, visų pirma atsižvelgiant į 
2007–2013 m. programavimo laikotarpio pabaigą, būtų parengtos iki naujos finansinės 
programos tvirtinimo likus pagrįstam laikotarpiui, sudarant sąlygas įstatymų leidėjui 
geriau suprasti, ką jis turėtų atlikti iš naujo vesdamas derybas dėl būsimos finansinės 
programos; 

6. reikalauja, kad struktūrinių fondų lėšų naudojimo srityje biurokratijos būtų kuo mažiau ir 
ji nebūtų bereikalingai didinama valstybei narei nustatant atskiras sąlygas;

7. kartoja, kad remia geriausią patirtį, kuria siekiama užtikrinti, kad visos valstybės narės 
pateiktų nacionalines deklaracijas, kuriose būtų apimamos pagal pasidalijamąjį valdymą 
naudojamos Bendrijos lėšos, ir ragina siekti, kad ši patirtis taptų norminė;

8.  ragina, atliekant procedūrą, Europos socialinio fondo valdymo institucijoms skirti 
tinkamų administracinių išteklių siekiant užtikrinti, kad mikroprojektai visiškai atitiktų 
atrankos kriterijus.
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