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Изменение 543
Ламберт ван Нистелрой, Констанце Ангела Крел

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица 2 – Предварителни условия – Общи предварителни условия

Текст, предложен от Комисията

Област Предварителни условия Критерии за изпълнение

1. Борба с 
дискриминаци
ята

Наличие на механизъм, който 
осигурява ефективно транспониране 
и прилагане на Директива 
2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и 
професиите и на Директива 
2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика 
на расата или етническия произход.

– Ефективното транспониране и прилагане на Директива 2000/78/ЕО и 
Директива 2000/43/ЕО на ЕС относно борбата с дискриминацията се 
обезпечава чрез:

– институционална уредба във връзка с транспонирането, 
прилагането и следенето на директивите на ЕС относно борбата с 
дискриминацията;

– стратегия за обучение на персонала, който уча с т в а  в 
привеждането на фондовете в действие, и за разпространение на 
информация до този персонал;

– мерки за подсилване на административния капацитет за 
транспониране и прилагане на директивите на ЕС относно борбата 
с дискриминацията.

2. Равенство 
между 
половете

Наличие на стратегия за 
насърчаване на равенството между 
половете и на механизъм, който 
обезпечава ефективното й 

– Ефективното въвеждане и прилагане на специална стратегия за 
насърчаване на равенството между половете се осигурява чрез:
– система за събиране и анализ на данни и показатели, разбити по 
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изпълнение. пол, която позволява разработване на политики за равенство 
между половете, основани на факти;

– план и предварителни критерии за интегриране на целите за 
равенство между половете чрез стандарти и насоки във връзка с 
равенството между половете;

– механизми за изпълнение, включително участие на орган, 
отговарящ за равенството между половете, и на експерти, които да 
съставят, контролират и оценяват намесите.

3. Увреждания Наличие на механизъм, който 
осигурява ефективно транспониране 
и прилагане на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания.

– Ефективното транспониране и прилагане на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания е осигурено чрез:
– изпълняване на мерки в съответствие с член 9 от Конвенцията на 

ООН, насочени към предотвратяването, откриването и 
премахването на пречки и препятствия, ограничаващи достъпа на 
хората с увреждания; 

– институционална уредба за прилагането и следенето на 
Конвенцията на ООН съгласно член 33 от нея;

– план за обучение на персонала, който участва в привеждането на 
фондовете в действие, и за разпространение на информация до 
този персонал;

– мерки за подсилване на административния капацитет за 
транспониране и прилагане на Конвенцията на ООН, включително 
подходяща уредба за следене на спазването на изискванията за 
достъп.

4.. 
Обществени 
поръчки

Наличие на механизъм, който 
осигурява подходящ надзор и 
ефективно транспониране и 

– Ефективното транспониране и прилагане на Директиви 2004/18/ЕО 
и 2004/17/ЕО се осигурява чрез:
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прилагане на Директиви 
2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО и 
подобаващи надзор и наблюдение 
по тях.

– пълно транспониране на Директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО;
– институционална уредба във връзка с транспонирането, 

прилагането и наблюдението на законодателството на ЕС
относно обществените поръчки;

– мерки, които гарантират адекватни надзор и наблюдение на
прозрачни процедури за възлагане на договори и адекватна 
информация за тях;

– стратегия за обучение на персонала, който участва в 
привеждането на фондовете в действие, и за разпространение на 
информация до този персонал;

– мерки за подсилване на административния капацитет за 
транспониране и прилагане на законодателството на ЕС 
относно обществените поръчки.

5. Държавни 
помощи

Наличие на механизъм, който 
осигурява ефективно 
транспониране и прилагане на 
законодателството на ЕС относно 
държавните помощи. 

– Ефективното транспониране и прилагане на законодателството на 
ЕС относно държавните помощи се осигурява чрез:

– институционална уредба във връзка с транспонирането, 
прилагането и наблюдението на законодателството на ЕС 
относно държавните помощи;

– стратегия за обучение на персонала, който уча с т в а  в 
привеждането на фондовете в действие, и за разпространение на 
информация до този персонал;

– мерки за подсилване на административния капацитет за 
транспониране и прилагане на правилата на ЕС относно 
държавните помощи. 

6. Наличие на механизъм, който – Ефективното транспониране и прилагане на законодателството 
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Законодателст
во в областта 
на околната 
среда във 
връзка с 
оценката на 
въздействието 
върху 
околната среда 
(ОВОС) и 
стратегическат
а оценка на 
околната среда 
(СООС)

осигурява ефективно 
транспониране и прилагане на 
законодателството на Съюза относно 
околната среда, свързано с ОВОС и 
СООС, в съответствие с 
Директива 85/337/ЕИО от 
27 юни 1985 г. относно оценката 
на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху 
околната среда и Директива 
2001/42/ЕО от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците 
на някои планове и програми върху 
околната среда.

на Съюза относно околната среда се осигурява чрез:
– пълно и правилно транспониране на Директивите за ОВОС и 

СООС;
– институционални договорености във връзка с 

транспонирането, прилагането и наблюдението на Директивите 
за ОВОС и СООС;

– стратегия за обучение на персонала, който участва в 
прилагането на Директивите за ОВОС и СООС, и за 
разпространение на информация до този персонал;

– мерки за осигуряване на достатъчен административен капацитет.

7. 
Статистически 
системи и 
показатели за 
резултатите

Наличие на статистическа система, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите.

Наличие на ефективна система от 
показатели за резултатите, 
необходими за проследяване на 
напредъка към постигане на 
резултатите и за извършване на 
оценка на въздействието

– Въведен е многогодишен план за своевременно събиране и агрегиране 
на данни, който включва:
– идентифициране на източници и механизми за осигуряване на 

статистическо валидиране; 
– уредба относно публикуването и публичната достъпност.

– ефективна система от показатели за резултатите, включително:
– избраните за всяка програма показатели за резултатите, които 

предоставят информация за онези аспекти на благоденствието 
и напредъка на хората, които обосновават действията по 
политиката, финансирани от програмата;

– определяне на количествени цели за тези показатели;

– спазване на следните изисквания за всеки показател: солидност и 
статистическо валидиране, яснота на тълкуванието на нормите, 
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реагиране на предприетите мерки на ниво политика, своевременно 
събиране и публична достъпност на данните;

– подходящи процедури, които гарантират, че всички операции, 
финансирани от програмата, възприемат ефективна система от 
показатели.

Изменение

Област Предварителни условия Критерии за изпълнение

1. Борба с 
дискриминаци
ята

Наличие на механизъм, който 
осигурява ефективно транспониране 
и прилагане на Директива 
2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и 
професиите и на Директива 
2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика 
на расата или етническия произход.

– Ефективното транспониране и прилагане на Директива 2000/78/ЕО и 
Директива 2000/43/ЕО на ЕС относно борбата с дискриминацията се 
обезпечава чрез:
– институционална уредба във връзка с транспонирането, 

прилагането и следенето на директивите на ЕС относно борбата с 
дискриминацията;

– стратегия за обучение на персонала, който уча с т в а  в 
привеждането на фондовете в действие, и за разпространение на 
информация до този персонал;

– мерки за подсилване на административния капацитет за 
транспониране и прилагане на директивите на ЕС относно борбата 
с дискриминацията;

– уредба за събиране на категоризирани данни за ромите, 
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лицата с увреждания, жените, хората в младежка възраст и 
възрастните хора, и използването на тези данни за 
мониторинг и оценка.

2. Равенство 
между 
половете

Наличие на стратегия за постигане 
на целите на Съюза за равенство 
между половете и на механизъм, 
който обезпечава ефективното й 
изпълнение чрез интегриран подход 
на равенство между половете и 
специфични действия.

– Ефективното въвеждане и прилагане на специална стратегия за 
насърчаване на равенството между половете се осигурява чрез:

– система за събиране и анализ на данни и показатели, разбити по 
пол, която позволява разработване на политики за равенство 
между половете, основани на факти;

– план и предварителни критерии за интегриране на целите за 
равенство между половете чрез стандарти за равенство и насоки 
за всички eвропейски структурни и инвестиционни фондове;

– механизми за изпълнение, включително участие на орган, 
отговарящ за равенството между половете, или на експерти по 
въпросите, свързани с пола, които да съставят, контролират и 
оценяват намесите.

3. Увреждания Наличие на механизъм, който 
осигурява ефективно транспониране 
и прилагане на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания.

– Ефективното транспониране и прилагане на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания е осигурено чрез:
– изпълняване на мерки в съответствие с член 9 от Конвенцията на 

ООН, насочени към предотвратяването, откриването и 
премахването на пречки и препятствия, ограничаващи достъпа на 
хората с увреждания; 

– институционална уредба за прилагането и следенето на 
Конвенцията на ООН съгласно член 33 от нея;

– план за обучение на персонала, който участва в привеждането на 
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фондовете в действие, и за разпространение на информация до 
този персонал;

– мерки за подсилване на административния капацитет за 
транспониране и прилагане на Конвенцията на ООН, включително 
подходяща уредба за следене на спазването на изискванията за 
достъп.

4. Обществени 
поръчки

Наличие на уредба за ефективното
прилагане на законодателството 
на ЕС относно обществените 
поръчки в областта на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

– Уредба за ефективното прилагане на правилата на ЕС за 
обществените поръчки посредством подходящи механизми;

– Уредба, гарантираща прозрачни процедури за възлагане на 
договори;

– Уредба за обучение на персонала, който участва в привеждането 
на фондовете в действие, и за разпространение на информация до 
този персонал;

– Уредба, гарантираща административния капацитет за въвеждане 
и прилагане на правилата на ЕС относно обществените поръчки.

5. Държавни 
помощи

Наличие на уредба за ефективното
прилагане законодателството на ЕС 
относно държавните помощи в 
областта на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове.

– Уредба за ефективното прилагане на правилата на ЕС за държавните 
помощи;
– Уредба за обучение на персонала, който участва в привеждането 

на фондовете в действие, и за разпространение на информация до 
този персонал;

– Уредба, гарантираща административния капацитет за въвеждане 
и прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи. 

6. 
Законодателст

Наличие на уредба за ефективното 
прилагане на законодателството на 

– Уредба за ефективното прилагане на директивите за ОВОС и 



PE514.644v01-00 10/11 AM\940879BG.doc

BG

во в областта 
на околната 
среда във 
връзка с 
оценката на 
въздействието 
върху 
околната среда 
(ОВОС) и 
стратегическат
а оценка на 
околната среда
(СООС)

Съюза относно околната среда, 
свързано с ОВОС и СООС.

СООС;

– Уредба за обучение на персонала, който участва в прилагането на 
Директивите за ОВОС и СООС, и за разпространение на 
информация до този персонал;

– Уредба за осигуряване на достатъчен административен капацитет.

7. 
Статистически 
системи и 
показатели за 
резултатите

Наличие на статистическа база, 
необходима за оценяване на 
ефективността и въздействието на 
програмите

Наличие на система от показатели за 
резултатите, необходими за подбора 
на действия, които най-ефективно 
допринасят за постигане на 
желаните резултати, за 
наблюдение на напредъка по посока 
на резултатите и за оценяване на 
въздействието

– Уредба за своевременно събиране и агрегиране на статистически
данни със следните елементи:

– идентифициране на източници и механизми за осигуряване на 
статистическо валидиране; 

– уредба относно публикуването и публичната достъпност на 
агрегираните данни;

– ефективна система от показатели за резултатите, включително:
– подбор на показатели за резултатите за всяка програма, 

които предоставят информация за обосновката на подбора 
на свързани с политиката действия, финансирани от 
програмата;

– определяне на количествени цели за тези показатели;

– спазване на следните изисквания за всеки показател: 
солидност и статистическо валидиране, яснота на 
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тълкуванието на нормите, реагиране на предприетите мерки 
на ниво политика, своевременно събиране на данните;

– процедури, които гарантират, че всички операции, 
финансирани от програмата, възприемат ефективна система 
от показатели.

Or. en


