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Τροπολογία 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας 2 – Εκ των προτέρων όροι – Γενικοί εκ των προτέρων όροι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τομέας Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια συμμόρφωσης

1. 
Καταπολέμηση 
των διακρίσεων

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία και της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 
της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής.

– Η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ και της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων 
εξασφαλίζεται μέσω:

– θεσμικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων·

– στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται με τη διαχείριση των κονδυλίων·

– μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας όσον αφορά την 
εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

2. Ισότητα των 
φύλων

Η ύπαρξη στρατηγικής για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων 
και μηχανισμού που διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της

– Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας σαφούς στρατηγικής για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων διασφαλίζεται μέσω:
– συστήματος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και δεικτών ανά φύλο 

και την χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων·
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– σχεδίου και εκ των προτέρων κριτηρίων για την επίτευξη των στόχων 
της ισότητας των φύλων μέσω προτύπων και κατευθυντήριων 
γραμμών·

– μηχανισμών υλοποίησης που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ενός 
φορέα για την ισότητα των φύλων και σχετική πραγματογνωμοσύνη 
για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
παρεμβάσεων.

3. Αναπηρία Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

– Η αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία διασφαλίζεται μέσω:

– της εφαρμογής μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης των ΗΕ 
για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και 
των φραγμών όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία· 

– θεσμικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή και επίβλεψη της σύμβασης 
των ΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 33 της σύμβασης·

– σχεδίου κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού που ασχολείται 
με τη διαχείριση των κονδυλίων·

– μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή 
της σύμβασης των ΗΕ που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις 
για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 
δυνατότητα πρόσβασης.

4.. Δημόσιες 
συμβάσεις

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει
την αποτελεσματική εφαρμογή των 
οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 
και την ικανοποιητική επίβλεψη και 
επιτήρησή τους.

– Η αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 
εξασφαλίζεται μέσω:

– της πλήρους μεταφοράς των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ·
– θεσμικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση, την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων·
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– μέτρων τα οποία εξασφαλίζουν την ικανοποιητική επίβλεψη και 
επιτήρηση διαφανών διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων και μέσω 
ικανοποιητικής σχετικής πληροφόρησης·

– στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται με τη διαχείριση των κονδυλίων·

– μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

5. Κρατικές 
ενισχύσεις

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων. 

– Η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων διασφαλίζεται μέσω:

– θεσμικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή και επίβλεψη της εφαρμογής 
της νομοθεσίας της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων·

– στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται με τη διαχείριση των κονδυλίων·

– μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την 
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. 

6. 
Περιβαλλοντικ
ή νομοθεσία 
σχετικά με την 
εκτίμηση 
περιβαλλοντικο
ύ αντικτύπου 
(ΕΠΑ) και την 
στρατηγική 
περιβαλλοντική 
εκτίμηση (ΣΠΕ)

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης σε σχέση με την ΕΠΑ και την 
ΣΠΕ, σύμφωνα με την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ, της 27ης Ιουνίου 1985, 
για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και 
με την οδηγία 2001/42/ΕΚ, της 27ης 
Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση 

– Η αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
διασφαλίζεται μέσω:
– της πλήρους και σωστής μεταφοράς των οδηγιών για την ΕΠΑ και 

την ΣΠΕ·
– θεσμικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή και επίβλεψη των οδηγιών για 

την ΕΠΑ και την ΣΠΕ·

– στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται με την εφαρμογή των οδηγιών για την ΕΠΑ και την 
ΣΠΕ·
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των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων.

– μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας της διοικητικής ικανότητας.

7. Στατιστικά 
συστήματα και 
δείκτες 
αποτελεσμάτων

Η ύπαρξη του αναγκαίου στατιστικού 
συστήματος για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και του 
αντικτύπου των προγραμμάτων.

Η ύπαρξη αποτελεσματικού
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων το 
οποίο είναι αναγκαίο για την 
παρακολούθηση της προόδου και την 
πραγματοποίησης εκτίμησης 
αντικτύπου.

– Εφαρμόζεται πολυετές σχέδιο για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση 
των δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει:
– τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν 

τη στατιστική επικύρωση· 

– ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση·
– αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει:

– επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με την ευεξία και την πρόοδο των ανθρώπων 
που αποτελούν κίνητρα για τα μέτρα πολιτικής που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα·

– θέσπιση στόχων γι’ αυτούς τους δείκτες·
– τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: σταθερότητα 

και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, 
ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή και δημοσιοποίηση
δεδομένων·

– επαρκείς διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα 
αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.
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Τροπολογία

Τομέας Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια συμμόρφωσης

1. 
Καταπολέμηση 
των διακρίσεων

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία και της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 
της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής.

– Η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ και της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων 
εξασφαλίζεται μέσω:
– θεσμικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση, την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση των οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων·

– στρατηγικής για την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού 
που ασχολείται με τη διαχείριση των κονδυλίων·

– μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας όσον αφορά την 
εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

– ρυθμίσεις για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων για τους Ρομ, τα 
άτομα με αναπηρίες, τις γυναίκες και τους νέους και τους 
ηλικιωμένους, και χρήση τους κατά την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση·

2. Ισότητα των 
φύλων

Η ύπαρξη στρατηγικής για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης
όσον αφορά την ισότητα των φύλων 
και ένας μηχανισμός που διασφαλίζει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
μέσω της συνεκτίμησης της 
διάστασης των φύλων και 
συγκεκριμένων δράσεων.

– Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας σαφούς στρατηγικής για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων διασφαλίζεται μέσω:

– συστήματος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και δεικτών ανά φύλο 
και την χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων·

– σχεδίου και εκ των προτέρων κριτηρίων για την επίτευξη των στόχων 
της ισότητας των φύλων μέσω προτύπων ισότητας των φύλων και 
κατευθυντήριων γραμμών για όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία.·

– μηχανισμών υλοποίησης που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ενός 
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φορέα για την ισότητα των φύλων ή ειδικών σε θέματα ισότητας των 
φύλων και σχετική πραγματογνωμοσύνη για το σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

3. Αναπηρία Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

– Η αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία διασφαλίζεται μέσω:
– της εφαρμογής μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης των ΗΕ 

για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και 
των φραγμών όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία· 

– θεσμικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή και επίβλεψη της σύμβασης 
των ΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 33 της σύμβασης·

– σχεδίου κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού που ασχολείται 
με τη διαχείριση των κονδυλίων·

– μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή 
της σύμβασης των ΗΕ που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις 
για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη 
δυνατότητα πρόσβασης.

4. Δημόσιες 
συμβάσεις

Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ περί δημοσίων 
συμβάσεων·στο πεδίο των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων.

– Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ 
περί δημόσιων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών·

– ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων·

– ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού που 
ασχολείται με τη διαχείριση των κονδυλίων·

– ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την 
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εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί δημόσιων συμβάσεων.

5. Κρατικές 
ενισχύσεις

Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων·στο πεδίο των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων.

– Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί 
κρατικών ενισχύσεων·
– ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού που 

ασχολείται με τη διαχείριση των κονδυλίων·
– ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την 

εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. 

6. 
Περιβαλλοντικ
ή νομοθεσία 
σχετικά με την 
εκτίμηση 
περιβαλλοντικο
ύ αντικτύπου 
(ΕΠΑ) και την 
στρατηγική 
περιβαλλοντική 
εκτίμηση (ΣΠΕ)

Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΑ και τη 
ΣΠΕ.

– Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών για την 
ΕΠΑ και τη ΣΠΕ·

– ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού που 
ασχολείται με την εφαρμογή των οδηγιών για την ΕΠΑ και τη ΣΠΕ·

– ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας της διοικητικής 
ικανότητας.

7. Στατιστικά 
συστήματα και 
δείκτες 
αποτελεσμάτων

Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και του 
αντικτύπου των προγραμμάτων.

Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων που είναι απαραίτητο 
για την επιλογή των δράσεων οι οποίες 

– Ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και συγκέντρωση των στατιστικών
δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία :
– τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν

τη στατιστική επικύρωση· 
– ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των 

συγκεντρωτικών δεδομένων··
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συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην 
επιδίωξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση 
της προόδου προς την επίτευξή τους 
και τη διενέργεια της αξιολόγησης του 
αντικτύπου.

– αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει:

– την επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε πρόγραμμα, που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής των 
δράσεων επιλογής που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα·

– θέσπιση στόχων γι’ αυτούς τους δείκτες·

– τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: 
σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της 
κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη 
συλλογή δεδομένων·

– επαρκείς διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα 
αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.
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