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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat dringend een precieze definitie van het begrip "beste praktijken" moet 
worden vastgesteld, waarin ook het beginsel van goed bestuur is opgenomen; meent dat in 
deze context gemeenschappelijke kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren voor 
alle lidstaten moeten worden vastgesteld, alsmede een kosten-batenverhouding voor 
projecten; wijst erop dat ook de beloning van de werknemers, de armoede-indicator, de 
levenskwaliteit, de levensverwachting, het concurrentievermogen, de schommelingen in 
de langdurige werkloosheid alsook het niveau van de diensten van algemeen belang in de 
diverse regio's als kwalitatieve indicatoren in aanmerking zouden kunnen worden 
genomen;

2. verzoekt de Commissie een wetenschappelijke evaluatie te verrichten van de 
overdraagbaarheid van "beste praktijken" op het gebied van projectbeheer, met name 
ten aanzien van administratie, financiën en informatica, en om de zichtbaarheid en 
overdraagbaarheid van "beste praktijken" tussen beheersautoriteiten van een zelfde 
lidstaat en tussen beheersautoriteiten van verschillende lidstaten te bevorderen; is van 
mening dat de Commissie eveneens de overdraagbaarheid van beste praktijken in de hand 
moet werken, opdat de lidstaten de uitvoering ervan zouden kunnen rationaliseren en 
daarbij rekening houden met de sociologische, economische, geografische en 
administratieve eigenheden van iedere betrokken regio; 

3. verzoekt de Commissie rekening te houden met de noodzaak om betere praktijken op het 
gebied van de financiële onderbouwing van projecten te bevorderen, met name 
financiering in openbaar/particuliere partnerschappen en financiering met de steun van 
de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds;

4. verzoekt de Commissie de verantwoordelijke diensten te coördineren, om de 
doelmatigheid van de praktijken op het gebied van projectbeheer, met name ten aanzien 
van administratie, financiën en informatica, en de overdraagbaarheid daarvan te 
beoordelen;

5. vraagt dat een onderzoeksrapport wordt opgesteld over het werk van de 
beheersautoriteiten, dat, met name in het vooruitzicht van het einde van de 
programmeringsperiode 2007-2013, binnen een redelijke termijn voor de goedkeuring van 
een nieuw financieel kader wordt voltooid zodat de wetgever zijn werkzaamheden in het 
kader van de onderhandelingen over het volgende financiële kader met kennis van zaken 
kan aanpakken;

6. wenst dat de bureaucratie bij het aanwenden van de structuurfondsen tot een minimum 
beperkt blijft en niet nodeloos toeneemt door aparte voorwaarden die de lidstaten 
opleggen;

7. spreekt opnieuw zijn steun uit voor de beste praktijk dat elke lidstaat een jaarlijkse 
nationale betrouwbaarheidsverklaring voorlegt voor de communautaire middelen onder 
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gedeeld beheer, en vraagt dat deze praktijk algemeen wordt toegepast;

8. verlangt dat in het kader van de procedure voldoende administratieve middelen ter 
beschikking worden gesteld van de beheersautoriteiten die met name belast zijn met het 
Europees Sociaal Fonds, om erop toe te zien dat de selectiecriteria voor microprojecten 
strikt worden toegepast.
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