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Tarkistus 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Taulukko 2 – Ennakkoehdot – Yleiset ennakkoehdot

Komission teksti

Ala Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit

1. Syrjinnän 
vastainen 
toiminta

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

– EU:n direktiivien 2000/78/EY ja 2000/43/EY tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla:
– institutionaaliset järjestelyt syrjinnän torjuntaa koskevien EU-

direktiivien täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten;
– koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa 

henkilöstöä varten;
– toimet hallinnon valmiuksien lisäämiseksi syrjinnän torjuntaa 

koskevien EU-direktiivien täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta.

2. Sukupuolten 
tasa-arvo

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi ja perustettu 
järjestelmä strategian tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi.

– Sukupuolten tasa-arvon edistämisstrategian tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla:
– järjestelmä sukupuolittain jaoteltujen tietojen ja indikaattorien 

keräämistä ja analysoimista ja näyttöön perustuvan tasa-arvopolitiikan 
kehittämistä varten;

– suunnitelma ja ennakkokriteerit tasa-arvotavoitteiden integroimiseksi 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien normien ja ohjeiden kautta;

– täytäntöönpanojärjestelmät, mukaan luettuna sukupuolten tasa-arvoa 
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käsittelevän elimen ja asiantuntijoiden osallistuminen toimien 
suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin.

3. Vammaisuus On olemassa järjestelmä, jolla 
varmistetaan vammaisten oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen.

– Vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla:

– YK:n yleissopimuksen 9 artiklan mukaisten toimenpiteiden 
soveltaminen vammaisten osallistumismahdollisuuksien esteiden 
ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi;

– institutionaaliset järjestelyt YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti;

– koulutus- ja tiedotussuunnitelma rahastojen täytäntöönpanossa 
toimivaa henkilöstöä varten;

– toimet, joilla lisätään hallinnollisia valmiuksia YK:n yleissopimuksen 
täytäntöönpanemista ja soveltamista varten, myös asianmukaiset 
järjestelyt esteettömyysvaatimusten noudattamisen seurantaa varten.

4. Julkiset 
hankinnat

On olemassa järjestelmä, jolla
varmistetaan direktiivien 2004/18/EY 
ja 2004/17/EY tehokas täytäntöönpano 
ja soveltaminen sekä niiden riittävä 
seuranta ja valvonta.

– Direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla:
– direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY saattaminen kaikilta osin 

osaksi kansallista lainsäädäntöä;
– institutionaaliset järjestelyt julkisia hankintoja koskevan EU-

lainsäädännön täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten;
– toimenpiteet, joilla varmistetaan läpinäkyvien sopimusten 

myöntämismenettelyjen riittävä seuranta ja valvonta sekä niitä 
koskeva riittävä tiedottaminen;

– koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa 
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henkilöstöä varten;
– toimenpiteet hallinnon valmiuksien lisäämiseksi julkisia hankintoja 

koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta.

5. Valtiontuet On olemassa järjestelmä, jolla
varmistetaan EU:n 
valtiontukilainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

– EU:n valtiontukilainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen 
varmistetaan seuraavien avulla:
– institutionaaliset järjestelyt valtiontukia koskevan EU-lainsäädännön 

täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten
– koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa 

henkilöstöä varten;
– toimet hallinnon valmiuksien lisäämiseksi valtiontukia koskevan EU-

lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta.

6. Ympäristö-
vaikutusten 
arviointia 
(YVA) ja 
strategista 
ympäristö-
arviointia 
(SYA) koskeva 
ympäristö-
lainsäädäntö

On olemassa järjestelmä, jolla 
varmistetaan ympäristövaikutusten 
arviointia ja strategista 
ympäristöarviointia koskevan unionin 
ympäristölainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen 
tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 
annetun direktiivin 85/337/ETY ja 
tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27. kesäkuuta 2001 annetun 
direktiivin 2001/42/EY mukaisesti.

– Unionin ympäristölainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen 
varmistetaan seuraavien avulla:
– YVA- ja SYA-direktiivien saattaminen oikein ja kaikilta osin osaksi 

kansallista lainsäädäntöä;
– institutionaaliset järjestelyt YVA- ja SYA-direktiivien 

täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten;
– koulutus- ja tiedotusstrategia YVA- ja SYA-direktiivien 

täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten;
– toimet, joilla varmistetaan hallinnollisten valmiuksien riittävyys.
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7. Tilasto-
järjestelmät ja 
tulos-
indikaattorit

On perustettu tilastojärjestelmä, joka on 
tarpeen ohjelmien tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioinnissa.

On perustettu tehokas
tulosindikaattorijärjestelmä, jonka 
avulla seurataan tulosten toteutumista ja 
suoritetaan vaikutustenarviointeja.

– Käytössä on tietojen oikea-aikaista keräämistä ja yhdistämistä koskeva 
monivuotinen suunnitelma,

– jossa kartoitetaan lähteet ja menetelmät tilastollisen validoinnin 
varmistamiseksi;

– johon sisältyvät julkistamista ja julkista saatavuutta koskevat 
järjestelyt;

– johon sisältyy tehokas tulosindikaattorijärjestelmä, mukaan lukien
– kunkin ohjelman tulosindikaattorien valinta siten, että indikaattorit

tuottavat tietoa niistä ihmisten hyvinvointiin ja edistymiseen liittyvistä 
näkökohdista, jotka ovat ohjelmasta rahoitettavien poliittisten toimien 
perusteena;

– tavoitteiden vahvistaminen kyseisille indikaattoreille;

– seuraavien ehtojen noudattaminen kaikkien indikaattorien osalta: 
tietojen uskottavuus (robustisuus) ja tilastollinen validointi, 
normatiivisen tulkinnan selkeys, reagointi politiikkaan, oikea-aikainen 
keruu ja julkinen saatavuus;

– riittävät menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikkia ohjelmasta 
rahoitettavia toimia varten on hyväksytty tehokas 
indikaattorijärjestelmä.

Tarkistus

Ala Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit
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1. Syrjinnän 
vastainen 
toiminta

On perustettu järjestelmä, jolla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä 
puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 
direktiivin 2000/78/EY ja rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 
annetun direktiivin 2000/43/EY tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen.

– EU:n direktiivien 2000/78/EY ja 2000/43/EY tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla:

– institutionaaliset järjestelyt syrjinnän torjuntaa koskevien EU-
direktiivien täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten;

– koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa 
henkilöstöä varten;

– toimet hallinnon valmiuksien lisäämiseksi syrjinnän torjuntaa 
koskevien EU-direktiivien täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta;

– järjestelyt romaniväestöä, vammaisia, naisia, nuoria ja vanhuksia 
koskevien eriteltyjen tietojen kokoamiseksi sekä niiden käyttämiseksi 
seurannassa ja arvioinnissa.

2. Sukupuolten 
tasa-arvo

On laadittu strategia sukupuolten tasa-
arvoa koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja perustettu 
järjestelmä strategian tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
ottamalla sukupuolinäkökohdat 
huomioon kaikessa päätöksenteossa ja 
erityistoimilla.

– Sukupuolten tasa-arvon edistämisstrategian tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla:
– järjestelmä sukupuolittain jaoteltujen tietojen ja indikaattorien 

keräämistä ja analysoimista ja näyttöön perustuvan tasa-arvopolitiikan 
kehittämistä varten;

– suunnitelma ja ennakkokriteerit tasa-arvotavoitteiden integroimiseksi 
kaikkiin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamiin 
rahastoihin sukupuolten tasa-arvoa koskevien normien ja ohjeiden 
kautta;

– suunnitelma ja ennakkokriteerit kaikille yhteisen strategiakehyksen 
rahastoille tasa-arvotavoitteiden integroimiseksi sukupuolten tasa-
arvoa koskevien normien ja ohjeiden kautta;

3. Vammaisuus On olemassa järjestelmä, jolla 
varmistetaan vammaisten oikeuksia 

– Vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen tehokas 
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koskevan YK:n yleissopimuksen 
tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen.

täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla:
– YK:n yleissopimuksen 9 artiklan mukaisten toimenpiteiden 

soveltaminen vammaisten osallistumismahdollisuuksien esteiden 
ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi; 

– institutionaaliset järjestelyt YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti;

– koulutus- ja tiedotussuunnitelma rahastojen täytäntöönpanossa 
toimivaa henkilöstöä varten;

– toimet, joilla lisätään hallinnollisia valmiuksia YK:n yleissopimuksen 
täytäntöönpanemista ja soveltamista varten, myös asianmukaiset 
järjestelyt esteettömyysvaatimusten noudattamisen seurantaa varten.

4. Julkiset 
hankinnat

On olemassa järjestelyjä, joilla
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevan EU:n lainsäädännön tehokas 
soveltaminen Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen alalla.

– Järjestelyt julkisia hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön 
tehokasta soveltamista varten asianmukaisten mekanismien avulla;

– järjestelyt, joilla varmistetaan läpinäkyvät sopimusten 
myöntämismenettelyt;

– koulutus- ja tiedotusjärjestelyt rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa 
henkilöstöä varten;

– järjestelyt hallinnon valmiuksien varmistamiseksi julkisia hankintoja 
koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta.

5. Valtiontuet On olemassa järjestelyjä, joilla
varmistetaan EU:n 
valtiontukilainsäädännön tehokas 
soveltaminen Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen alalla.

– Järjestelyt valtiontukia koskevan EU:n lainsäädännön tehokasta
soveltamista varten;
– koulutus- ja tiedotusjärjestelyt rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa 

henkilöstöä varten;
– järjestelyt hallinnon valmiuksien varmistamiseksi valtiontukia 
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koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta;

6. Ympäristö-
vaikutusten 
arviointia 
(YVA) ja 
strategista 
ympäristö-
arviointia 
(SYA) koskeva 
ympäristö-
lainsäädäntö

On olemassa järjestelyjä
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristöarviointia 
koskevan unionin 
ympäristölainsäädännön tehokasta 
soveltamista varten.

– Järjestelyt YVA- ja SYA-direktiivien tehokasta soveltamista varten;

– koulutus- ja tiedotusjärjestelyt YVA- ja SYA-direktiivien 
täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten;

– järjestelyt, joilla varmistetaan hallinnollisten valmiuksien riittävyys.

7. Tilasto-
järjestelmät ja 
tulos-
indikaattorit

On perustettu tilastojärjestelmä, joka on 
tarpeen ohjelmien tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioinnissa.

On perustettu 
tulosindikaattorijärjestelmä, jonka 
avulla valitaan toimet, joilla edistetään 
tehokkaimmin toivottuihin tuloksiin 
pääsemistä, seurataan tulosten 
toteutumista ja suoritetaan 
vaikutustenarviointeja.

– Käytössä on tilastotietojen oikea-aikaista keräämistä ja yhdistämistä 
koskevat järjestelyt,
– joissa kartoitetaan lähteet ja menetelmät tilastollisen validoinnin 

varmistamiseksi; 
– joihin sisältyvät yhdistettyjen tietojen julkistamista ja julkista 

saatavuutta koskevat järjestelyt;
– joihin sisältyy tehokas tulosindikaattorijärjestelmä, mukaan lukien

– kunkin ohjelman tulosindikaattorien valinta siten, että ne
tuottavat tietoa siitä, mikä on ohjelmasta rahoitettavien 
poliittisten toimien valinnan perusteena;

– tavoitteiden vahvistaminen kyseisille indikaattoreille;

– seuraavien ehtojen noudattaminen kaikkien indikaattorien osalta: 
tietojen uskottavuus (robustisuus) ja tilastollinen validointi, 
normatiivisen tulkinnan selkeys, reagointi politiikkaan, oikea-
aikainen keruu;
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– menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikkia ohjelmasta 
rahoitettavia toimia varten on hyväksytty tehokas 
indikaattorijärjestelmä.

Or. en


