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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že je naliehavé presne vymedziť pojem osvedčené postupy, ktorý zahŕňa aj 
zásadu dobrej správy vecí verejných; domnieva sa v tejto súvislosti, že by sa mali zaviesť 
kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele výkonnosti, ktoré sú spoločné pre všetky členské 
štáty, a mal by sa tiež stanoviť pomer nákladov a prínosov projektov; pripomína, že platy 
zamestnancov, ukazovateľ chudoby, kvalita života, priemerná dĺžka života, 
konkurencieschopnosť, zmeny v miere dlhodobej nezamestnanosti a úroveň služieb 
verejného záujmu v regiónoch by sa mohli zohľadniť ako kvalitatívne ukazovatele;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala vedecké hodnotenie miery prenosnosti osvedčených 
postupov v oblasti správneho, finančného a počítačového riadenia projektov a aby 
podporovala viditeľnosť a prenosnosť osvedčených postupov medzi riadiacimi orgánmi 
jedného členského štátu a medzi riadiacimi orgánmi rôznych členských štátov; domnieva 
sa, že Komisia by mala tiež podporovať prenosnosť osvedčených postupov, aby mohli 
členské štáty zracionalizovať ich vykonávanie, pričom by brali do úvahy sociologické, 
ekonomické, geografické a administratívne osobitosti každého príslušného regiónu;

3. žiada Komisiu, aby zohľadnila potrebu podporovať osvedčené postupy v oblasti 
finančných balíkov, najmä pokiaľ ide o finančné balíky vo verejno-súkromných 
partnerstvách a balíky, ktoré podporuje Európska investičná banka a Európsky investičný 
fond;

4. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila štúdiu, v ktorej vyhodnotí účinnosť postupov spojených 
so správnym, s finančným a počítačovým riadením projektov a ich mieru prenosnosti;

5. žiada, aby sa v primeranom čase pred schválením nového finančného rámca vypracovala 
expertíza práce každého riadiaceho orgánu, najmä v súvislosti s ukončením 
programovacieho obdobia 2007 – 2013 s cieľom umožniť zákonodarcovi lepšie zvážiť 
svoje činnosti v rámci rokovania o ďalšom finančnom rámci;

6 požaduje, aby byrokracia pri využívaní štrukturálnych fondov bola čo najnižšia a aby ju 
zbytočne nezvyšovali individuálne podmienky stanovené jednotlivými členskými štátmi; 

7. opakuje svoju podporu osvedčeného postupu zameraného na to, aby každý členský štát 
vypracoval vnútroštátne výročné vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoločného 
riadenia fondov Spoločenstva, a žiada, aby sa tento postup stal štandardným postupom;

8. žiada, aby sa v rámci postupu pridelili riadiacim orgánom, ktoré sú zodpovedné 
za Európsky sociálny fond, primerané správne prostriedky, aby zaručili, že mikroprojekty 
spĺňajú podmienky oprávnenosti.
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