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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. želi spomniti, da je treba nujno natančno opredeliti "najboljšo prakso", ki vključuje tudi 
načelo dobrega upravljanja; meni, da je v ta namen treba oblikovati za vse države članice 
skupne količinske in kakovostne kazalce uspešnosti in določiti razmerje med stroški in 
koristmi projektov; opozarja, da se lahko kot kazalniki kakovosti upoštevajo zlasti osebni 
prejemki delavcev, kazalci revščine, kakovost življenja, pričakovana življenjska doba, 
konkurenčnost, spremembe v stopnji dolgoročne brezposelnosti in raven storitev 
splošnega interesa v regijah; 

2. poziva Komisijo, naj izvede znanstveno presojo stopnje prenosljivosti oblik najboljše 
prakse na področju upravnega, finančnega in informacijskega vodenja projektov, 
prizadeva pa naj si tudi za njihovo vidnost in prenos med upravnimi organi iste države 
članice in med upravnimi organi različnih držav članic; meni, da bi morala tudi Komisija 
spodbujati prenosljivost najboljše prakse, da bi države članice lahko racionalizirale njeno 
izvajanje ob upoštevanju socioloških, gospodarskih, geografskih in upravnih posebnosti 
vseh zadevnih regij;

3. poziva Komisijo, naj upošteva, da je treba spodbujati najboljšo prakso na področju 
finančnih shem, zlasti tistih, ki se nanašajo na javno-zasebna partnerstva, in tistih, ki jih 
podpirata Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad;

4. poziva Komisijo, naj uskladi pristojne službe, da bi se lahko merila učinkovitost praks pri 
upravnem, finančnem in informacijskem vodenju projektov ter njihova stopnja 
prenosljivosti;

5. poziva k pripravi izvedenskega poročila za delo upravnih organov, ki mora biti izdelano 
dovolj zgodaj pred sprejetjem novega finančnega okvira, zlasti ob upoštevanju zaključka 
programskega obdobja 2007–2013, da bo imel zakonodajalec lažje delo pri pogajanjih o 
naslednjem finančnem okviru;

6 poziva, naj se upravni postopki pri uporabi strukturnih skladov kar najbolj omejijo in se 
po nepotrebnem ne povečujejo zaradi različnih pogojev, ki jih postavljajo države članice;

7. ponovno izraža podporo dobri praksi, da vsaka država članica letno poda izjavo 
zanesljivosti za sredstva Skupnosti v deljenem upravljanju, in poziva, naj to postane 
splošna praksa;

8. poziva, naj se ustrezna upravna sredstva v okviru proračuna dodelijo upravnim organom, 
pristojnim zlasti za Evropski socialni sklad, s čimer bi se zagotovilo, da mikroprojekti 
natančno spoštujejo pogoje upravičenosti.
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