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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att det är nödvändigt att snarast möjligt utarbeta en exakt 
definition av begreppet ”bästa praxis” i vilken även principen om goda styrelseformer bör 
ingå. Parlamentet anser att det i detta syfte skulle finnas anledning att upprätta kvalitativa 
och kvantitativa resultatindikatorer som är gemensamma för samtliga medlemsstater, samt 
fastställa kostnadsnyttoförhållandet för projekten. Parlamentet påminner om att de 
anställdas löner, fattigdomsindikatorn, livskvalitet, förväntad livslängd, konkurrenskraft 
och variationer i nivån för långtidsarbetslösheten liksom även nivån på tjänsterna av 
allmänt intresse i regionerna bland annat skulle kunna beaktas som kvalitativa indikatorer.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en vetenskaplig bedömning av 
möjligheten att överföra bästa praxis vad gäller administrativ, ekonomisk och datoriserad 
förvaltning av projekt. Kommissionen bör även främja synlighet och överföring av bästa 
praxis mellan förvaltningsmyndigheter i enskilda medlemsstater såväl som mellan olika 
medlemsstaters förvaltningsmyndigheter. Kommissionen bör också främja överföringen 
av bästa praxis så att medlemsstaterna kan rationalisera sitt verkställande och då ta hänsyn 
till de sociologiska, ekonomiska, geografiska och administrativa särdragen i varje berörd 
region.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta behovet av att främja bästa praxis
för finansiella arrangemang, särskilt vad gäller finansiella arrangemang inom 
offentlig-privata partnerskap och partnerskap som erhåller stöd från 
Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna ansvariga avdelningar för att 
bedöma effektiviteten i olika projekts administrativa, ekonomiska och datoriserade 
förvaltning samt möjligheten att överföra dessa metoder.

5. Europaparlamentet efterlyser en expertrapport om förvaltningsmyndigheternas arbete som 
ska upprättas i rimlig tid före godkännandet av en ny budgetram, i synnerhet före slutet av 
programplaneringsperioden 2007–2013, så att lagstiftaren kan ta bättre hänsyn till 
förvaltningsmyndigheternas arbete då den kommande budgetramen omförhandlas.

6. Europaparlamentet begär att byråkratin i samband med användningen av strukturfonderna 
ska begränsas till ett minimum och inte i onödan utökas genom särskilda krav från 
medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för bästa praxis, vars syfte är att varje medlemsstat 
ska utarbeta en årlig nationell revisionsförklaring som inbegriper gemenskapsfonderna 
inom delad förvaltning, och anser att denna metod bör göras till allmän praxis.
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8. Europaparlamentet efterfrågar att man inom ramen för förfarandet bör avsätta lämpliga 
administrativa medel till de förvaltningsmyndigheter som är ansvariga för bland annat 
Europeiska socialfonden för att garantera att mikroprojekten uppfyller kraven för att 
beviljas stöd.
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