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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka steidzami nepieciešama precīza jēdziena "paraugprakse" definīcija, kurā 
iekļauts arī labas pārvaldes princips; uzskata, ka šajā nolūkā vajadzētu ieviest visām 
dalībvalstīm kopējus kvantitatīvus un kvalitatīvus lietderības rādītājus, kā arī noteikt 
projektu izmaksu un ieguvumu attiecību; atgādina, ka jo īpaši darba samaksu darba 
ņēmējiem, nabadzības rādītāju, dzīves kvalitāti, mūža ilgumu, konkurētspēju, ilgtermiņa 
bezdarba līmeņa izmaiņas, kā arī vispārējas nozīmes pakalpojumu līmeni reģionos varētu 
ņemt vērā kā kvalitatīvus rādītājus;  

2. aicina Komisiju uzsākt "paraugprakses"  nododamības koeficientu projektu 
administratīvās, finanšu un IT pārvaldības zinātnisku novērtēšanu, kā arī veicināt 
"paraugprakses" pārredzamību un pārnesamību gan starp vienas dalībvalsts valsts 
pārvaldes iestādēm, gan starp dažādu dalībvalstu pārvaldes iestādēm; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāveicina arī paraugprakses nododamība, lai dalībvalstis varētu racionalizēt 
tās izpildi, ņemot vērā attiecīgā reģiona socioloģiskās, tautsaimnieciskās, ģeogrāfiskās un 
administratīvās īpatnības;

3. prasa Komisijai ņemt vērā nepieciešamību veicināt paraugpraksi finanšu saskaņošanas 
jomā, jo īpaši saistībā ar finanšu saskaņošanu valsts un privātā sektora partnerībā, kā arī 
saistībā ar tiem, kuri saņem Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Investīciju fonda 
atbalstu;

4. aicina Komisiju  saskaņot atbildīgo dienestu pakalpojumus, lai noteiktu tās prakses 
efektivitāti, kas saistītas ar projektu administratīvo, finanšu un IT pārvaldību un šīs 
prakses nododamības koeficientu;

5. prasa eksperta ziņojumu attiecībā uz pārvaldes iestāžu darbu, ko pabeigtu pietiekami ātri, 
jo īpaši domājot par 2007. līdz 2013. gada plānošanas perioda beigām, lai likumdevējs 
varētu labāk aptver darāmo saistībā ar atkārtotajām sarunām par nākamo finanšu shēmu; 

6 prasa maksimāli samazināt ar struktūrfondu izmantošanu saistīto birokrātiju un to 
nevajadzīgi nepalielināt ar atsevišķiem nosacījumiem, kurus nosaka dalībvalsts;

7. atkārtoti pauž atbalstu paraugpraksei, kuras mērķis ir, lai katra dalībvalsts ik gadus 
izstrādātu valsts ticamības deklarāciju, kas attiecas uz Kopienas dalītas pārvaldības 
fondiem, un prasa, lai šī prakse kļūtu par vispārpieņemtu praksi;

8. prasa  saistībā ar  budžetu atbilstošus finanšu līdzekļus  piešķirt pārvaldes iestādēm, jo 
īpaši kuras atbild par Eiropas Sociālo fondu, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz 
mikroprojektiem tiktu ievēroti atbilstības nosacījumi finansējuma saņemšanai.
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