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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że istnieje pilna potrzeba ścisłego zdefiniowania pojęcia „najlepsze praktyki” 
z uwzględnieniem zasady dobrego zarządzania; uważa w związku z tym, że należałoby 
wprowadzić wspólne dla wszystkich państw członkowskich wskaźniki ilościowe i 
jakościowe oraz określić stosunek korzyści osiąganych z projektów do ponoszonych 
kosztów; przypomina, że w charakterze wskaźników jakościowych można przyjąć 
zwłaszcza wynagrodzenie pracowników, wskaźnik ubóstwa, jakość życia, spodziewaną 
długość życia, konkurencyjność, zmiany poziomu długoterminowego bezrobocia, jak 
również poziom usług użyteczności publicznej w regionach; 

2. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie naukowej oceny w jakim stopniu możliwe jest 
upowszechnienie „najlepszych praktyk” w dziedzinie zarządzania projektami pod 
względem administracyjnym, finansowym i informatycznym, jak również o sprzyjanie 
widoczności i upowszechnianiu „najlepszych praktyk” między organami zarządzającymi 
w obrębie jednego państwa członkowskiego oraz między organami zarządzającymi w 
różnych państwach członkowskich; jest zdania, że Komisja powinna również sprzyjać 
upowszechnianiu najlepszych praktyk, aby umożliwić państwom członkowskim 
zracjonalizowanie ich wdrażania z uwzględnieniem specyfiki socjalnej, ekonomicznej, 
geograficznej i administracyjnej każdego odnośnego regionu;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia konieczności sprzyjania najlepszym praktykom w 
odniesieniu do planów finansowych, szczególnie jeżeli chodzi o plany finansowe 
partnerstw publiczno-prywatnych oraz podmiotów otrzymujących wsparcie Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego;

4. wzywa Komisję do koordynowania działań właściwych jednostek w celu 
przeprowadzenia oceny skuteczności praktyk stosowanych w dziedzinie zarządzania 
projektami pod względem administracyjnym, finansowym i informatycznym oraz 
możliwości upowszechniania takich praktyk;

5. apeluje, aby przygotowanie sprawozdania eksperckiego z działalności wszystkich 
organów zarządzających, szczególnie w perspektywie końca okresu programowania na 
lata 2007-2013, zostało zakończone w rozsądnym terminie przed zatwierdzeniem nowych 
ram finansowych w celu przybliżenia prawodawcy zakresu działania tych organów przy 
negocjowaniu kolejnych ram finansowych; 

6 domaga się, aby ograniczyć do minimum formalności administracyjne związane z 
wykorzystaniem funduszy strukturalnych i nie zwiększać ich niepotrzebnie poprzez 
indywidualne warunki wymagane przez państwa członkowskie;

7. ponownie wyraża swoje poparcie dla najlepszej praktyki polegającej na wydawaniu przez 
każde państwo członkowskie dorocznego krajowego poświadczenia wiarygodności 
dotyczącego wspólnie zarządzanych funduszy wspólnotowych oraz wzywa do 
upowszechnienia tej praktyki;
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8. pragnie, aby w ramach budżetu przeznaczyć odpowiednie środki administracyjne na rzecz 
organów zarządzających odpowiedzialnych za Europejski Fundusz Społeczny, tak aby 
zapewnić zgodność mikroprojektów z warunkami kwalifikującymi.
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