
AM\940879HR.doc PE514.644v01-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

EUROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2011/0276(COD)

21.6.2013

AMANDMAN
543.

Nacrt izvješća
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v04-00)

o izmijenjenom prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 
utvrđivanju određenih zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni 
razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom 
poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i 
ribarstvo, obuhvaćenima Zajedničkim strateškim okvirom, o utvrđivanju općih 
odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu 
i Kohezijskom fondu te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1083/2006

Prijedlog Uredbe
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

► Izvjestitelj za mišljenje (*):
Ádám Kósa, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

► (*) Pridruženi odbor – članak 50. Poslovnika



PE514.644v01-00 2/10 AM\940879HR.doc

HR

AM_Com_LegReport



AM\940879HR.doc 3/10 PE514.644v01-00

HR

Amandman 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Prijedlog Uredbe
Prilog V. – tablica 2. – ex ante uvjeti – opći ex ante uvjeti

Tekst koji je predložila Komisija

Područje Ex ante uvjeti Kriteriji koje treba ispuniti

1. 
Antidiskriminac
ija

Postojanje mehanizma kojim se jamči 
djelotvorna provedba i primjena 
Direktive 2000/78/EZ od 27. studenoga 
2000. o uspostavi općeg okvira za 
jednako postupanje pri zapošljavanju i 
obavljanju zanimanja i Direktive 
2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o 
provođenju načela ravnopravnosti 
osoba bez obzira na njihovo rasno ili 
etničko podrijetlo.

– Jamči se djelotvorna provedba i primjena Direktive EU-a 2000/78/EZ i 
Direktive 2000/43/EZ o nediskriminiranju:

– institucionalnim djelovanjem na provedbi, primjeni i nadzoru direktiva 
EU-a o nediskriminaciji;

– strategijom za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima 
uključenima u provedbu fondova;

– mjerama jačanja administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu 
direktiva EU-a o nediskriminiranju.

2. Jednakost 
spolova

Postojanje strategije za promidžbu
jednakosti spolova i mehanizma kojim 
se jamči njezina djelotvorna provedba.

– Jamči se djelotvorna provedba i primjena jasne strategije za promidžbu 
jednakosti spolova:
– sustavom za prikupljanje i analizu podataka i pokazatelja raščlanjenih 

prema spolu kako bi se razvila spolna politika zasnovana na dokazima;
– planom i ex ante kriterijima za uključivanje ciljeva s područja 

jednakosti spolova uz pomoć standarda i smjernica za jednakost 
spolova;
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– provedbenim mehanizmima koji uključuju i sudjelovanje tijela za 
spolnu jednakost i relevantnih stručnjaka pri sastavljanju plana 
praćenja i ocjeni intervencija.

3. Invaliditet Postojanje mehanizma kojim se jamči 
djelotvorna provedba i primjena 
Konvencije UN-a o pravima osoba s 
invaliditetom.

– Jamči se djelotvorna provedba i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba 
s invaliditetom:

– primjenom mjera u skladu s člankom 9. Konvencije UN-a o 
sprečavanju, identifikaciji i uklanjanju prepreka i barijera 
pristupačnosti za osobe s invaliditetom; 

– institucionalnim djelovanjem na provedbi i nadzoru Konvencije UN-a 
u skladu s člankom 33. Konvencije;

– planom za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima 
uključenima u provedbu fondova;

– mjera za jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu 
Konvencije UN-a koje uključuju odgovarajuće radnje za praćenje 
poštovanja zahtjeva o pristupu.

4.. Javna 
nabava

Postojanje mehanizma kojim se jamči
djelotvorna provedba i primjena 
Direktiva 2004/18/EZ i 2004/17/EZ te 
njihov primjeren nadzor i praćenje.

– Jamči se djelotvorna provedba i primjena Direktiva 2004/18/EZ i 
2004/17/EZ:
– cjelovitim prijenosom Direktiva 2004/18/EZ i 2004/17/EZ;
– institucionalnim djelovanjem na provedbi, primjeni i nadzoru zakona 

EU-a o javnoj nabavi;
– mjerama kojima se osigurava primjeren nadzor i praćenje

transparentnih postupaka dodjele ugovora i primjereno izvještavanje o 
tome;

– strategijom za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima 
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uključenima u provedbu fondova;

– mjerama jačanja administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu 
zakona EU-a o javnoj nabavi.

5. Državne 
potpore

Postojanje mehanizma kojim se jamči
djelotvorna provedba i primjena zakona 
EU-a o državnim potporama. 

– Jamči se djelotvorna provedba i primjena zakona EU-a o državnim 
potporama:

– institucionalnim djelovanjem na provedbi, primjeni i nadzoru zakona 
EU-a o državnim potporama;

– strategijom za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima 
uključenima u provedbu fondova;

– mjerama jačanja administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu 
zakona EU-a o državnim potporama. 

6. 
Zakonodavstvo 
o okolišu 
povezano s 
procjenom 
utjecaja na 
okoliš i 
strateškom 
procjenom 
okoliša

Postojanje mehanizma kojim se jamči
djelotvorna provedba i primjena 
zakonodavstva Unije o okolišu 
povezanog s procjenom utjecaja na 
okoliš i strateškom procjenom okoliša u 
skladu s Direktivom (85/337/EEZ) od 
27. lipnja 1985. o procjeni učinaka 
određenih javnih i privatnih projekata 
na okoliš i Direktivom (2001/42/EZ) 
od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka 
određenih planova i programa na 
okoliš.

– Jamči se djelotvorna provedba i primjena zakonodavstva Unije o okolišu:
– cjelovitim i pravilnim prenošenjem direktiva o procjeni utjecaja na 

okoliš i strateškoj procjeni okoliša;
– institucionalnim djelovanjem na provedbi, primjeni i nadzoru

direktiva o procjeni utjecaja na okoliš i strateškoj procjeni okoliša;
– strategijom za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima 

uključenima u provedbu direktiva o procjeni utjecaja na okoliš i 
strateškoj procjeni okoliša;

– mjerama za osiguravanje dostatnih administrativnih kapaciteta.
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7. Statistički 
sustavi i 
pokazatelji 
rezultata

Postojanje statističkog sustava
potrebnog za obavljanje procjena 
djelotvornosti i učinka programa.

Postojanje djelotvornog sustava 
pokazatelja rezultata potrebnog za 
nadzor napretka prema rezultatima i 
obavljanje procjene učinka.

– Postoji višegodišnji plan pravodobnog prikupljanja i objedinjavanja 
podataka koji obuhvaća:
– utvrđivanje izvora i mehanizama kojima se jamči statistička valjanost 

podataka; 
– djelovanje na objavi i javnoj dostupnosti podataka;

– djelotvoran sustav pokazatelja rezultata koji uključuje:
– odabir pokazatelja rezultata za svaki program koji pružaju informacije 

o vidovima dobrobiti i napretka osoba kojima se potiče političko 
djelovanje financirano programom;

– utvrđivanje ciljeva za te pokazatelje;
– poštovanje svakog pokazatelja sljedećih uvjeta: pouzdanost i statističku 

valjanost, jasnoću normativnog tumačenja, prilagodljivost politici, 
pravodobnost prikupljanja i javnu dostupnost podataka;

– postojanje primjerenih postupaka kojima se jamči primjena 
djelotvornog sustava pokazatelja na sve operacije financirane 
programom.

Izmjena

Područje Ex ante uvjeti Kriteriji koje treba ispuniti

1. Postojanje mehanizma kojim se jamči 
djelotvorna provedba i primjena – Jamči se djelotvorna provedba i primjena Direktive EU-a 2000/78/EZ i 
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Antidiskriminac
ija

Direktive 2000/78/EZ od 27. studenoga 
2000. o uspostavi općeg okvira za 
jednako postupanje pri zapošljavanju i 
obavljanju zanimanja i Direktive 
2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o 
provođenju načela ravnopravnosti 
osoba bez obzira na njihovo rasno ili 
etničko podrijetlo.

Direktive 2000/43/EZ o nediskriminiranju:

– institucionalnim djelovanjem na provedbi, primjeni i nadzoru direktiva 
EU-a o nediskriminaciji;

– strategijom za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima 
uključenima u provedbu fondova;

– mjerama jačanja administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu 
direktiva EU-a o nediskriminiranju;

– mjerama prikupljanja razvrstanih podataka o Romima, invalidima, 
ženama, mladim i starijim osobama te njihovo korištenje pri praćenju 
i ocjenjivanju.

2. Jednakost 
spolova

Postojanje strategije za ostvarivanje 
ciljeva Unije na području jednakosti 
spolova i mehanizma kojim se jamči 
njezina djelotvorna provedba 
primjenom načela jednakosti spolova i 
provedbom određenih aktivnosti.

– Jamči se djelotvorna provedba i primjena jasne strategije za promidžbu 
jednakosti spolova:
– sustavom za prikupljanje i analizu podataka i pokazatelja raščlanjenih 

prema spolu kako bi se razvila spolna politika zasnovana na dokazima;
– planom i ex ante kriterijima za integraciju ciljeva spolne jednakosti 

kroz standarde jednakosti spolova i smjernice za sve europske 
strukturne i investicijske fondove;

– provedbenim mehanizmima koji uključuju i sudjelovanje tijela za 
spolnu jednakost ili stručnjaka za spolove i relevantnih stručnjaka pri 
sastavljanju plana praćenja i ocjeni intervencija.

3. Invaliditet Postojanje mehanizma kojim se jamči 
djelotvorna provedba i primjena 
Konvencije UN-a o pravima osoba s 
invaliditetom.

– Jamči se djelotvorna provedba i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba 
s invaliditetom:

– primjenom mjera u skladu s člankom 9. Konvencije UN-a o 
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sprečavanju, identifikaciji i uklanjanju prepreka i barijera 
pristupačnosti za osobe s invaliditetom; 

– institucionalnim djelovanjem na provedbi i nadzoru Konvencije UN-a 
u skladu s člankom 33. Konvencije;

– planom za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima 
uključenima u provedbu fondova;

– mjera za jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu 
Konvencije UN-a koje uključuju odgovarajuće radnje za praćenje 
poštovanja zahtjeva o pristupu.

4. Javna nabava Postojanje mjera za djelotvornu 
primjenu zakona EU-a o javnoj nabavi 
na području europskih strukturnih i 
investicijskih fondova.

– Mjere za djelotvornu primjenu pravila EU-a o javnoj nabavi 
odgovarajućim mehanizmima;

– mjere kojima se osigurava transparentan postupak dodjele ugovora;
– mjere za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima uključenima 

u provedbu fondova;
– mjere kojima se osiguravaju administrativni kapaciteti za provedbu i 

primjenu pravila EU-a o javnoj nabavi.

5. Državne 
potpore

Postojanje mjera za djelotvornu 
primjenu zakona EU-a o državnim 
potporama na području europskih 
strukturnih i investicijskih fondova.

– Mjere za djelotvornu primjenu pravila EU-a o državnim potporama;
– mjere za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima uključenima 

u provedbu fondova;
– mjere kojima se osiguravaju administrativni kapaciteti za provedbu i 

primjenu pravila EU-a o državnim potporama. 

6. 
Zakonodavstvo 

Postojanje mjera za djelotvornu 
primjenu zakonodavstva Unije na 

– Mjere za djelotvornu primjenu direktiva o procjeni utjecaja na okoliš i 
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o okolišu 
povezano s 
procjenom 
utjecaja na 
okoliš i 
strateškom 
procjenom 
okoliša.

području okoliša koje se odnosi na 
procjenu utjecaja na okoliš i stratešku 
procjenu okoliša.

strateškoj procjeni okoliša;

– mjere za usavršavanje i širenje informacija zaposlenicima uključenima 
u provedbu direktiva o procjeni utjecaja na okoliš i strateškoj procjeni 
okoliša;

– mjere kojima se osiguravaju dostatni administrativni kapaciteti.

7. Statistički 
sustavi i 
pokazatelji 
rezultata

Postojanje statističke osnove potrebne
za provođenje procjena djelotvornosti i 
učinka programa.

Postojanje sustava pokazatelja rezultata 
potrebnog za odabir aktivnosti koje 
najučinkovitije doprinose željenim 
rezultatima, za nadzor napretka prema 
rezultatima i provođenje procjene 
učinka.

– Mjere pravovremenog prikupljanja i spajanja statističkih podataka sa 
sljedećim uspostavljenim elementima:
– utvrđivanjem izvora i mehanizama kojima se jamči statistička valjanost 

podataka; 
– mjerama za objavljivanje i javnu dostupnost ukupnih podataka;
– djelotvornim sustavom pokazatelja rezultata koji uključuje:

– odabir pokazatelja rezultata za svaki program koji pružaju 
informacije o onome što potiče odabir političkog djelovanja 
financiranog programom;

– utvrđivanje ciljeva za te pokazatelje;
– poštovanje svakog pokazatelja sljedećih uvjeta: pouzdanost i 

statističku valjanost, jasnoću normativnog tumačenja, 
prilagodljivost politici, pravodobnost prikupljanja podataka;

– postojanje postupaka kojima se jamči primjena djelotvornog 
sustava pokazatelja na sve operacije financirane programom.

Or. en
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