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Muudatusettepanek 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tabel 2 – eeltingimused – üldised eeltingimused

Komisjoni ettepanek

Valdkond Eeltingimused Täitmise kriteeriumid

1. 
Diskrimineerim
isvastased 
meetmed

Mehhanismi olemasolu, millega 
tagatakse 27. novembri 2000. aasta 
direktiivi 2000/78/EÜ (millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel) ja 29. juuni 2000. aasta 
direktiivi 2000/43/EÜ (millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõte sõltumata isikute rassilisest 
või etnilisest päritolust) tõhus 
rakendamine ja kohaldamine

– ELi diskrimineerimisvastaste direktiivide 2000/78/EÜ ja 2000/43/EÜ tõhus 
rakendamine ja kohaldamine tagatakse järgmiste meetmete kaudu:

– institutsiooniline kord ELi diskrimineerimisvastaste direktiivide 
rakendamiseks, kohaldamiseks ja järelvalveks;

– strateegia fondide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks ja 
teavitamiseks;

– meetmed haldussuutlikkuse tugevdamiseks ELi 
diskrimineerimisvastaste direktiivide rakendamisel ja kohaldamisel.

2. Sooline 
võrdõiguslikkus

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
strateegia ja selle tõhusa rakendamise 
mehhanismi olemasolu.

– Soolise võrdõiguslikkuse edendamise otsese strateegia tõhus rakendamine ja 
kohaldamine tagatakse järgnevaga:

– süsteem andmete ja näitajate kogumiseks ning analüüsimiseks, mis 
jagunevad soo alusel ja millega arendatakse tõenditel põhinevat soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikat;

– kava ja eelkriteeriumid soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
integreerimiseks võrdõiguslikkuse normatiivide ja suuniste abil;
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– rakendusmehhanismid, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse organi ja 
asjaomase asjatundlikkuse kaasamine sekkumismeetmete 
koostamiseks, järelvalveks ning hindamiseks.

3. Puuetega 
inimesed

Mehhanismi olemasolu, millega 
tagatakse ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni tõhus 
rakendamine ja kohaldamine.

– ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni tõhus rakendamine ja 
kohaldamine tagatakse järgnevaga:

– meetmete rakendamine kooskõlas ÜRO konventsiooni artikliga 9, et 
ennetada, selgitada välja ja kõrvaldada puuetega inimeste juurdepääsu 
raskendavad ja tõkestavad asjaolud; 

– institutsiooniline kord ÜRO konventsiooni rakendamiseks ja 
järelvalveks kooskõlas konventsiooni artikliga 33;

– kava fondide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks ja 
teavitamiseks;

– meetmed haldussuutlikkuse tugevdamiseks ÜRO konventsiooni 
rakendamisel ja kohaldamisel, sealhulgas sobiv kord 
juurdepääsunõuete täitmise järelevalveks.

4. Riigihanked Mehhanismi olemasolu, millega 
tagatakse direktiivide 2004/18/EÜ ja 
2004/17/EÜ tõhus rakendamine ja 
kohaldamine ning piisav seire ja 
järelevalve.

– ELi direktiivide 2004/18/EÜ ja 2004/17/EÜ tõhus rakendamine ja 
kohaldamine tagatakse järgmiste meetmete kaudu:
– direktiivide 2004/18/EÜ ja 2004/17/EÜ täielik ülevõtmine;
– institutsiooniline kord ELi avalike hangete õiguse rakendamiseks, 

kohaldamiseks ja järelvalveks;
– meetmed, millega tagatakse läbipaistva hankemenetluse piisav seire ja 

järelevalve ning piisav teave selle kohta;
– strateegia fondide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks ja 

teavitamiseks;



PE514.644v01-00 6/11 AM\940879ET.doc

ET

– meetmed haldussuutlikkuse tugevdamiseks ELi avalike hangete õiguse 
rakendamisel ja kohaldamisel.

5. Riigiabi Mehhanismi olemasolu, millega 
tagatakse ELi avalike hangete õiguse 
tõhus rakendamine ja kohaldamine. 

– ELi riigiabiõiguse tõhus rakendamine ja kohaldamine tagatakse järgmiste 
meetmete kaudu:
– institutsiooniline kord ELi riigiabiõiguse rakendamiseks, 

kohaldamiseks ja järelvalveks;
– strateegia fondide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks ja 

teavitamiseks;
– meetmed haldussuutlikkuse tugevdamiseks ELi riigiabiõiguse 

rakendamisel ja kohaldamisel. 

6. 
Keskkonnamõj
u hindamise 
ning 
keskkonnamõju 
strateegilise 
hindamisega 
seotud 
keskkonnaalase
d õigusaktid

Mehhanismi olemasolu, millega 
tagatakse keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamisega seotud ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide tõhus 
rakendamine ning kohaldamine 
kooskõlas 27. juuni 1985. aasta 
direktiiviga 85/337/EMÜ teatavate 
riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju
hindamise kohta ning 27. juuni 2001. 
aasta direktiiviga 2001/42/EÜ teatavate 
kavade ja programmide keskkonnamõju 
hindamise kohta.

– ELi keskkonnaalaste õigusaktide tõhus rakendamine ja kohaldamine 
tagatakse järgmiste meetmete kaudu:

– keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
direktiivide täielik ja õige ülevõtmine;

– institutsiooniline kord keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise direktiivide rakendamiseks, kohaldamiseks ja 
järelvalveks;

– strateegia keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise direktiivide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks 
ja teavitamiseks;

– meetmed, millega tagatakse piisav haldussuutlikkus.
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7. Statistilised 
süsteemid ja 
tulemusnäitajad

Statistilise süsteemi olemasolu, mida on 
vaja programmide tõhususe ja mõju 
hindamiseks.

Tõhusa tulemusnäitajate süsteemi 
olemasolu, mida on vaja tulemuste 
suunas tehtavate edusammude seireks 
ja mõju hindamiseks.

– Rakendatud on mitmeaastane kava andmete õigeaegseks kogumiseks ja 
koondamiseks, mis hõlmab:
– allikate ja mehhanismide väljaselgitamist statistilise valideerimise 

tagamiseks; 
– avaldamise ja üldsusele kättesaadavuse korda.

– tõhus tulemusnäitajate süsteem, sealhulgas:
– tulemusnäitajate valimine iga programmi jaoks, mis annab teavet 

inimeste heaolu ja edusammude nende tahkude kohta, mis ajendavad 
programmist rahastatavaid poliitikameetmeid;

– sihtide kehtestamine nende näitajate jaoks;
– järgmiste nõuete täitmine iga näitaja puhul: usaldusväärsus ja 

statistiline valideerimine, normatiivse tõlgendamise selgus, 
reageerimine poliitikale, andmete õigeaegne kogumine ja avalik 
kättesaadavus;

– rakendatud on vajalikud menetlused, et tagada, et kõikide programmist 
rahastatavate toimingute puhul võetakse kasutusele tõhus näitajate 
süsteem.

Muudatusettepanek

Valdkond Eeltingimused Täitmise kriteeriumid
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1. 
Diskrimineerim
isvastased 
meetmed

Mehhanismi olemasolu, millega 
tagatakse 27. novembri 2000. aasta 
direktiivi 2000/78/EÜ (millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel) ja 29. juuni 2000. aasta 
direktiivi 2000/43/EÜ (millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõte sõltumata isikute rassilisest 
või etnilisest päritolust) tõhus 
rakendamine ja kohaldamine

– ELi diskrimineerimisvastaste direktiivide 2000/78/EÜ ja 2000/43/EÜ tõhus 
rakendamine ja kohaldamine tagatakse järgmiste meetmete kaudu:
– institutsiooniline kord ELi diskrimineerimisvastaste direktiivide 

rakendamiseks, kohaldamiseks ja järelvalveks;
– strateegia fondide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks ja 

teavitamiseks;
– meetmed haldussuutlikkuse tugevdamiseks ELi 

diskrimineerimisvastaste direktiivide rakendamisel ja kohaldamisel;

– romade, puuetega isikute, naiste ja noorte ning vanurite kohta 
liigitatud andmete kogumise ja nende andmete järelevalves ning 
hindamisel kasutamise kord.

2. Sooline 
võrdõiguslikkus

Liidu soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkide saavutamise strateegia ja 
selle soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja spetsiifiliste 
tegevuste kaudu tõhusa rakendamise 
mehhanismi olemasolu.

– Soolise võrdõiguslikkuse edendamise otsese strateegia tõhus rakendamine ja 
kohaldamine tagatakse järgnevaga:

– süsteem andmete ja näitajate kogumiseks ning analüüsimiseks, mis 
jagunevad soo alusel ja millega arendatakse tõenditel põhinevat soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikat;

– kava ja eelkriteeriumid soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
eesmärkide integreerimiseks kõikidele Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidele kohalduvate soolise võrdõiguslikkuse 
normatiivide ja suuniste abil;

– rakendusmehhanismid, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse organi või 
soolise võrdõiguslikkuse ekspertide ja asjaomase asjatundlikkuse 
kaasamine sekkumismeetmete koostamiseks, järelevalveks ning 
hindamiseks.



AM\940879ET.doc 9/11 PE514.644v01-00

ET

3. Puuetega 
inimesed

Mehhanismi olemasolu, millega 
tagatakse ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni tõhus 
rakendamine ja kohaldamine.

– ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni tõhus rakendamine ja 
kohaldamine tagatakse järgnevaga:
– meetmete rakendamine kooskõlas ÜRO konventsiooni artikliga 9, et 

ennetada, selgitada välja ja kõrvaldada puuetega inimeste juurdepääsu 
raskendavad ja tõkestavad asjaolud; 

– institutsiooniline kord ÜRO konventsiooni rakendamiseks ja 
järelvalveks kooskõlas konventsiooni artikliga 33;

– kava fondide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks ja
teavitamiseks;

– meetmed haldussuutlikkuse tugevdamiseks ÜRO konventsiooni 
rakendamisel ja kohaldamisel, sealhulgas sobiv kord 
juurdepääsunõuete täitmise järelevalveks.

4. Riigihanked Korra olemasolu ELi riigihangete 
õiguse tõhusaks rakendamiseks 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide valdkonnas.

– Kord ELi avalike hangete eeskirjade tõhusaks kohaldamiseks 
asjakohaste mehhanismide kaudu;

– kord, millega tagatakse läbipaistev lepingute sõlmimise menetlus;

– kord fondide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks ja 
teavitamiseks;

– kord haldussuutlikkuse tagamiseks ELi avalike hangete eeskirjade
rakendamisel ja kohaldamisel.

5. Riigiabi Korra olemasolu ELi riigiabiõiguse
tõhusaks rakendamiseks Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
valdkonnas.

– kord ELi riigiabiõiguse eeskirjade tõhusaks kohaldamiseks;

– kord fondide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks ja 
teavitamiseks;
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– kord haldussuutlikkuse tagamiseks ELi riigiabiõiguse rakendamisel ja 
kohaldamisel. 

6. 
Keskkonnamõj
u hindamise 
ning 
keskkonnamõju 
strateegilise 
hindamisega 
seotud 
keskkonnaalase
d õigusaktid

Korra olemasolu keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamisega seotud ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide tõhusaks 
rakendamiseks.

– kord keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise direktiivide tõhusaks kohaldamiseks;

– kord keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise direktiivide rakendamisse kaasatud personali koolitamiseks 
ja teavitamiseks;

– kord piisava haldussuutlikkuse tagamiseks.

7. Statistilised 
süsteemid ja 
tulemusnäitajad

Programmide tõhususe ja mõju 
hindamiseks vajaliku statistilise aluse
olemasolu.

Vajaliku tulemusnäitajate süsteemi 
olemasolu soovitud tulemuste 
saavutamisele kõige tõhusamalt kaasa 
aitavate meetmete valimiseks, 
tulemuste suunas tehtavate 
edusammude seireks ja mõju 
hindamiseks.

– Kord statistiliste andmete õigeaegseks kogumiseks ja koondamiseks, mis 
hõlmab järgmisi elemente:

– allikate ja mehhanismide väljaselgitamist statistilise valideerimise 
tagamiseks; 

– koondandmete avaldamise ja üldsusele kättesaadavuse korda;
– tõhusat tulemusnäitajate süsteemi, sealhulgas:

– tulemusnäitajate valimine iga programmi jaoks, mis annab teavet 
selle kohta, mis põhjustel valitakse programmist rahastatavad 
poliitikameetmed;

– sihtide kehtestamine nende näitajate jaoks;
– järgmiste nõuete täitmine iga näitaja puhul: usaldusväärsus ja 

statistiline valideerimine, normatiivse tõlgendamise selgus, 
reageerimine poliitikale, andmete õigeaegne kogumine;

– rakendatud on menetlused, et tagada, et kõikide programmist 
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rahastatavate toimingute puhul võetakse kasutusele tõhus 
näitajate süsteem.

Or. en


