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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește necesitatea elaborării urgente a unei definiții precise a noțiunii de „cele mai 
bune practici” care să integreze și principiul bunei guvernanțe; în această privință, 
consideră că ar fi util să se introducă indicatori de performanță cantitativi și calitativi 
comuni pentru toate statele membre, precum și să se definească un raport costuri/beneficii 
pentru proiecte; reamintește că remunerarea salariaților, indicele sărăciei, calitatea vieții, 
speranța de viață, competitivitatea, variațiile ratei șomajului de lungă durată, precum și 
nivelul serviciilor de interes general la nivel regional sunt elemente ce ar putea fi luate în 
considerare ca indicatori calitativi; 

2. invită Comisia să facă o evaluare științifică a ratei de transferabilitate a „celor mai bune 
practici” în materie de gestiune administrativă, financiară și informatică a proiectelor, 
precum și să promoveze vizibilitatea și transferabilitatea „celor mai bune practici” între 
autoritățile de gestionare din același stat membru și între autoritățile de gestionare din 
diferite state membre; consideră că, de asemenea, Comisia ar trebui să favorizeze 
transferabilitatea celor mai bune practici pentru ca statele membre să își poată raționaliza 
execuția ținând seama de specificitățile sociologice, economice, geografice și 
administrative din fiecare regiune implicată;

3. solicită Comisiei să țină seama de necesitatea de a promova cele mai bune practici în 
materie de aranjamente financiare, în special pentru aranjamentele financiare în cadrul 
parteneriatelor de tip public-privat și cele care beneficiază de sprijinul Băncii Europene de 
Investiții și al Fondului European de Investiții;

4. invită Comisia să coordoneze serviciile responsabile pentru a măsura eficacitatea 
practicilor privind gestiunea administrativă, financiară și informatică a proiectelor și a 
ratei lor de transferabilitate;

5. solicită un raport de expertiză privind activitatea autorităților de gestionare, în special în 
perspectiva încheierii perioadei de programare 2007-2013, care trebuie finalizat într-un 
interval rezonabil înaintea adoptării noului cadru financiar, astfel încât să îi permită 
legislatorului să înțeleagă mai bine activitățile sale în cadrul renegocierii viitorului cadru 
financiar; 

6 solicită ca birocrația să fie menținută la un nivel minim în cadrul utilizării fondurilor 
structurale și ca aceasta să nu fie sporită inutil de condiții individuale impuse de statele 
membre;

7. își reiterează sprijinul pentru cele mai bune practici ce urmăresc ca fiecare stat membru să 
prezinte o declarație de asigurare națională anuală care să acopere fondurile comunitare în 
gestiune partajată și solicită ca aceste practici să fie generalizate;

8. solicită alocarea, în cadrul bugetului, a unor mijloace administrative adecvate autorităților 
de gestionare care sunt responsabile în special cu Fondul social european, astfel încât să se 
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asigure că microproiectele respectă condițiile de eligibilitate.
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