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Pozměňovací návrh 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka 2 – Předběžné podmínky – Obecné předběžné podmínky

Znění navržené Komisí

Oblast Předběžná podmínka Kritéria splnění

1. 
Nediskriminace

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování 
směrnice 2000/78/ES ze dne 
27. listopadu 2000, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání, a směrnice 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na 
jejich rasu nebo etnický původ.

– Účinné provádění a uplatňování směrnic EU 2000/78/ES a 2000/43/ES 
o zákazu diskriminace je zajištěno prostřednictvím:
– institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu 

dodržování směrnic EU o zákazu diskriminace,
– strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance 

podílející se na provádění fondů,
– opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování 

směrnic EU o zákazu diskriminace.

2. Rovnost žen 
a mužů

Existence strategie na podporu rovnosti 
žen a mužů a mechanismu, který zajistí 
její účinné provádění.

– Účinné provádění a uplatňování explicitní strategie na podporu rovnosti žen 
a mužů je zajištěno prostřednictvím:
– systému pro sběr a analýzu údajů a ukazatelů v členění podle pohlaví 

a vypracování politiky rovnosti žen a mužů na základě objektivních 
podkladů,

– plánu a předběžných kritérií pro začlenění cílů týkajících se rovnosti 
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žen a mužů prostřednictvím norem a pokynů zaměřených na rovnost 
žen a mužů,

– mechanismů provádění, včetně zapojení zvláštního subjektu pro 
rovnost žen a mužů a příslušných odborníků do navrhování, 
monitorování a hodnocení zásahů.

3. Zdravotní 
postižení

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením.

– Účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je zajištěna prostřednictvím:

– realizace opatření v souladu s článkem 9 Úmluvy OSN při prevenci, 
zjišťování a odstraňování překážek a bariér bránících osobám se 
zdravotním postižením v přístupu, 

– institucionálních opatření pro provádění a kontrolu provádění Úmluvy 
OSN v souladu s článkem 33 Úmluvy,

– plánu odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející 
se na provádění fondů,

– opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování 
Úmluvy OSN včetně vhodných opatření k monitorování souladu 
s požadavky na přístup.

4.. Veřejné 
zakázky

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování 
směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES a 
vhodný dohled nad nimi.

– Účinné provádění a uplatňování směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES je 
zajištěno prostřednictvím:

– úplného provedení směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES,
– institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu 

dodržování právních předpisů EU o veřejných zakázkách,
– opatření zajišťující vhodný dohled nad transparentností postupů

udílení zakázek a odpovídajících informací,
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– strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance 
podílející se na provádění fondů,

– opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování 
právních předpisů EU o veřejných zakázkách.

5. Státní 
podpora

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování 
právních předpisů EU o státních 
podporách. 

– Účinné provádění a uplatňování právních předpisů EU o státních 
podporách je zajištěno prostřednictvím:

– institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu 
dodržování právních předpisů EU o státních podporách,

– strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance 
podílející se na provádění fondů,

– opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování 
právních předpisů EU o státních podporách. 

6. Právní 
předpisy pro 
oblast životního 
prostředí 
týkající se 
posuzování 
vlivů na životní 
prostředí (EIA) 
a strategického 
posuzování 
vlivů na životní 
prostředí (SEA)

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování 
právních předpisů Unie pro oblast 
životního prostředí týkajících se EIA a 
SEA v souladu se směrnicí 
(85/337/EHS) ze dne 27. června 1985 o 
posuzování vlivů některých veřejných 
a soukromých záměrů na životní 
prostředí a směrnicí 2001/42/ES ze dne 
27. června 2001 o posuzování vlivů 
některých plánů a programů na životní 
prostředí.

– Účinné provádění a uplatňování právních předpisů Unie pro oblast 
životního prostředí je zajištěno prostřednictvím:
– úplného a správného provedení směrnic o EIA a SEA,
– institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu

dodržování směrnic o EIA a SEA,
– strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance 

podílející se na provádění směrnic EIA a SEA,

– opatření k zajištění dostatečné správní kapacity.
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7. Statistické 
systémy 
a ukazatele 
výsledků

Existence statistického systému
nezbytného k provádění hodnocení za 
účelem posouzení účinnosti a dopadu 
programů.

Existence účinného systému ukazatele 
výsledků nezbytného k monitorování 
pokroku při plnění cílů a k provedení 
posouzení dopadů.

– Je vypracován víceletý plán pro včasný sběr a agregaci údajů, který 
zahrnuje:
– určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování, 

– opatření pro zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti.
– účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:

– výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat 
o aspektech dobrých životních podmínek a pokroku v tomto ohledu 
vedoucích ke strategickým krokům financovaným z programu,

– vytyčení cílů pro tyto ukazatele,

– každý ukazatel musí splňovat tyto podmínky: robustnost a statistickou 
validaci, jasný normativní výklad, soulad se strategiemi, včasný sběr 
a veřejnou dostupnost údajů,

– vhodné postupy zajišťující, aby všechny operace financované 
z programu používaly účinný systém ukazatelů.

Pozměňovací návrh

Oblast Předběžná podmínka Kritéria splnění

1. 
Nediskriminace

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování 
směrnice 2000/78/ES ze dne 
27. listopadu 2000, kterou se stanoví 

– Účinné provádění a uplatňování směrnic EU 2000/78/ES a 2000/43/ES 
o zákazu diskriminace je zajištěno prostřednictvím:

– institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu 
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obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání, a směrnice 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na 
jejich rasu nebo etnický původ.

dodržování směrnic EU o zákazu diskriminace,

– strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance 
podílející se na provádění fondů,

– opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování 
směrnic EU o zákazu diskriminace,

– mechanismů shromažďování rozlišených údajů o Romech, osobách 
se zdravotním postižením, ženách, mládeži a starších osobách a 
využívání těchto údajů při monitorování a hodnocení.

2. Rovnost žen 
a mužů

Existence strategie, která směřuje 
k dosažení cílů Unie v oblasti rovnosti 
žen a mužů, a mechanismu, který 
pomocí zohledňování rovnosti žen a 
mužů a zvláštních opatření zajistí její 
účinné provádění.

– Účinné provádění a uplatňování explicitní strategie na podporu rovnosti žen 
a mužů je zajištěno prostřednictvím:
– systému pro sběr a analýzu údajů a ukazatelů v členění podle pohlaví 

a vypracování politiky rovnosti žen a mužů na základě objektivních 
podkladů,

– plánu a předběžných kritérií pro začlenění cílů týkajících se rovnosti 
žen a mužů prostřednictvím norem a pokynů zaměřených na rovnost 
žen a mužů u všech evropských strukturálních a investičních fondů;

– mechanismů provádění, včetně zapojení zvláštního subjektu nebo 
odborníka na problematiku rovnosti žen a mužů a příslušných 
odborníků do navrhování, monitorování a hodnocení zásahů.

3. Zdravotní 
postižení

Existence mechanismu, který zajišťuje 
účinné provádění a uplatňování 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením.

– Účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je zajištěna prostřednictvím:
– realizace opatření v souladu s článkem 9 Úmluvy OSN při prevenci, 

zjišťování a odstraňování překážek a bariér bránících osobám se 
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zdravotním postižením v přístupu, 

– institucionálních opatření pro provádění a kontrolu provádění Úmluvy 
OSN v souladu s článkem 33 Úmluvy,

– plánu odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející 
se na provádění fondů,

– opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování 
Úmluvy OSN včetně vhodných opatření k monitorování souladu 
s požadavky na přístup.

4. Veřejné 
zakázky

Existence mechanismů účinného 
uplatňování právních předpisů EU o 
veřejných zakázkách v oblasti 
evropských strukturálních a 
investičních fondů.

– Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání 
veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů,

– opatření zajišťujících transparentní postupy udílení zakázek,

– opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance 
podílející se na provádění fondů,

– opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování 
předpisů EU o veřejných zakázkách.

5. Státní 
podpora

Existence mechanismů účinného 
uplatňování právních předpisů EU o 
státních podporách v oblasti 
evropských strukturálních a 
investičních fondů.

– Opatření pro účinné uplatňování pravidel EU o státních podporách,
– opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance 

podílející se na provádění fondů,

– opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování 
pravidel EU o státních podporách. 

6. Právní 
předpisy pro 
oblast životního 

Existence opatření pro účinné
uplatňování právních předpisů Unie pro 
oblast životního prostředí týkajících se 

– Opatření pro účinné uplatňování směrnic o EIA a SEA,

– opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance 
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prostředí 
týkající se 
posuzování 
vlivů na životní 
prostředí (EIA) 
a strategického 
posuzování 
vlivů na životní 
prostředí (SEA)

EIA a SEA. podílející se na provádění směrnic EIA a SEA,

– opatření k zajištění dostatečné správní kapacity.

7. Statistické 
systémy 
a ukazatele 
výsledků

Existence statistického základu
nezbytného k provádění hodnocení za 
účelem posouzení účinnosti a dopadu 
programů

Existence systému ukazatele výsledků 
nezbytného k výběru opatření, jež 
budou nejúčinněji přispívat k 
dosahování požadovaných výsledků, k
monitorování pokroku při plnění cílů a 
k provedení posouzení dopadů.

– Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci údajů, která obsahují 
tyto prvky:

– určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování, 
– opatření pro zveřejňování a zpřístupňování souhrnných informací 

veřejnosti;
– účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:

– výběru ukazatelů výsledku pro každý program, jež budou 
vypovídat o motivaci k výběru strategických kroků 
financovaných z programu,

– vytyčení cílů pro tyto ukazatele,

– každý ukazatel musí splňovat tyto podmínky: robustnost a 
statistickou validaci, jasný normativní výklad, soulad s 
politikami, včasný sběr údajů,

– postupy zajišťující, aby všechny operace financované 
z programu používaly účinný systém ukazatelů.



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

CS

Or. en


