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Módosítás 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 táblázat – Előzetes feltételrendszer – Általános előzetes feltételrendszer

A Bizottság által javasolt szöveg

Terület Előzetes feltételrendszer Teljesítési kritériumok

1. 
Megkülönböztet
és elleni 
intézkedések

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 
27-i 2000/78/EK irányelv és a 
személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK irányelv eredményes 
végrehajtását és alkalmazását.

– Az Európai Unió 2000/78/EK irányelvének és 2000/43/EK irányelvének 
eredményes végrehajtását és alkalmazását a következők biztosítják:
– az Európai Unió megkülönböztetés-mentességre vonatkozó 

irányelveinek végrehajtását, alkalmazását és felügyeletét szolgáló 
intézményi intézkedések;

– az alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő munkatársak 
képzését és tájékoztatását szolgáló stratégia kidolgozása;

– az Európai Unió megkülönböztetés-mentességre vonatkozó 
irányelveinek végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív 
kapacitások megerősítésére vonatkozó intézkedések.

2. Nemek 
közötti 
egyenlőség

A nemek közötti egyenlőség 
előmozdítását célzó stratégia, és olyan 
mechanizmus megléte, amely biztosítja 
annak eredményes végrehajtását.

– A nemek közötti egyenlőség előmozdítására vonatkozó kifejezett stratégia 
eredményes végrehajtását és alkalmazását a következők biztosítják:
– nemekre lebontott adatok gyűjtését, elemzését és mutatók kidolgozását, 

valamint a nemek közti egyenlőséget előmozdító bizonyíték-alapú 
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politikák kialakítását szolgáló rendszer;

– a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések integrálására 
vonatkozó terv és előzetes kritériumok kialakítása az egyenlőségi 
szabványok és iránymutatások segítségével;

– végrehajtási mechanizmusok, beleértve egy, a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szerv és megfelelő szakértők bevonását a 
támogatások megtervezésébe, ellenőrzésébe és értékelésébe.

3. 
Fogyatékosság

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény eredményes végrehajtását és 
alkalmazását.

– A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
eredményes végrehajtását és alkalmazását a következők biztosítják:

– Az ENSZ-egyezmény 9. cikkének megfelelően hozott intézkedések 
végrehajtása azon akadályok és korlátok megelőzésére, azonosítására és 
elhárítására, amelyek gátolják a fogyatékos személyek hozzáférését; 

– intézményi intézkedések az ENSZ-egyezménynek az egyezmény 33. 
cikkének megfelelően történő végrehajtására és felügyeletére;

– az alapok támogatásainak végrehajtásában résztvevő munkatársak 
képzését és tájékoztatását szolgáló terv;

– Az ENSZ-egyezmény végrehajtását és alkalmazását szolgáló 
adminisztratív kapacitások megerősítésére vonatkozó intézkedések, 
többek között az akadálymentesítésre vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés figyelemmel kísérésére szolgáló megfelelő intézkedések.

4.. 
Közbeszerzés

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a 2004/18/EK irányelv és a 
2004/17/EK irányelv eredményes
végrehajtását és alkalmazását, valamint 
megfelelő felügyeletét.

– A 2004/18/EK irányelv és a 2004/17/EK irányelv eredményes végrehajtását 
és alkalmazását a következők biztosítják:
– a 2004/18/EK irányelv és a 2004/17/EK irányelv teljes átültetése;
– az uniós közbeszerzési törvény végrehajtását, alkalmazását és 
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felügyeletét szolgáló intézményi intézkedések;
– intézkedések, amelyek biztosítják az átláthatóság ellenőrzését és 

felügyeletét a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárása során, 
valamint az azokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatást;

– az alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő munkatársak 
képzését és tájékoztatását szolgáló stratégia kidolgozása;

– az uniós közbeszerzési törvény végrehajtását és alkalmazását szolgáló 
igazgatási kapacitások erősítésére vonatkozó intézkedések.

5. Állami 
támogatás

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok 
eredményes végrehajtását és 
alkalmazását. 

– Az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok eredményes 
végrehajtását és alkalmazását a következők biztosítják:
– az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtását, 

alkalmazását és felügyeletét szolgáló intézményi intézkedések;
– az alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő munkatársak 

képzését és tájékoztatását szolgáló stratégia kidolgozása;
– az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtását és 

alkalmazását szolgáló igazgatási kapacitások erősítésére vonatkozó 
intézkedések 

6. A környezeti 
hatásvizsgálattal 
(EIA) és a 
stratégiai 
környezeti 
vizsgálattal 
(SEA) 
kapcsolatos 
környezetvédel

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja az EIA és a SEA vizsgálatokra
vonatkozó uniós környezetvédelmi 
jogszabályok eredményes végrehajtását 
és alkalmazását, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i 85/337/EGK irányelvvel és 
a bizonyos tervek és programok 

– Az uniós környezetvédelmi jogszabályok eredményes végrehajtását és 
alkalmazását a következők biztosítják:
– az EIA és SEA vizsgálatokra vonatkozó irányelvek teljes körű és 

megfelelő átültetése;
– az EIA és SEA vizsgálatokra vonatkozó uniós jogszabályok

végrehajtását, alkalmazását és felügyeletét szolgáló intézményi
intézkedések;
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mi jogszabályok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 
2001/42/EK irányelvvel összhangban.

– az EIA és SEA vizsgálatokra vonatkozó irányelvek végrehajtásában 
résztvevő munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló stratégia;

– a megfelelő igazgatási kapacitások rendelkezésre állását biztosító 
intézkedések.

7. Statisztikai 
rendszerek és 
eredménymutat
ók

A programok eredményességének és 
hatásának felméréséhez szükséges 
statisztikai rendszer megléte.

Az eredmények megvalósítása felé tett 
előrelépés figyelemmel kíséréséhez és a 
hatásvizsgálat elvégzéséhez szükséges 
eredménymutatók hatékony
rendszerének megléte.

– Olyan többéves terv van érvényben az adatok időben történő begyűjtésére és 
összesítésére, amely kiterjed:
– a források és a mechanizmusok azonosítására a statisztikai hitelesség 

biztosítása érdekében; 
– a közzétételre és a nyilvános hozzáférhetőségre vonatkozó 

intézkedésekre.
– az eredménymutatók olyan hatékony rendszere, amely magában foglalja:

– az egyes programokra vonatkozó olyan eredménymutatók 
kiválasztásának lehetőségét, amelyek az emberek egészsége és fejlődése 
szempontjából az adott program által finanszírozott szakpolitikai
intézkedések alapját képező elemeket mérik;

– az említett mutatók célértékeinek meghatározását;
– a következő követelmények betartását minden mutató esetében: az 

adatok megbízhatóak és statisztikailag igazolhatóak, egyértelmű 
normatív értelmezéssel rendelkeznek, a szakpolitikai elvárásoknak 
megfelelően alkalmazhatóak, időszerűek és nyilvánosan elérhetőek;

– megfelelő eljárások rendelkezésre állását annak biztosítására, hogy a 
program által finanszírozott műveletek hatékony mutatókat alkalmaznak.
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Módosítás

Terület Előzetes feltételrendszer Teljesítési kritériumok

1. 
Megkülönbözte
tés elleni 
intézkedések

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott 
egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 
27-i 2000/78/EK irányelv és a 
személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK irányelv eredményes 
végrehajtását és alkalmazását.

– Az Európai Unió 2000/78/EK irányelvének és 2000/43/EK irányelvének 
eredményes végrehajtását és alkalmazását a következők biztosítják:
– az Európai Unió megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

irányelveinek végrehajtását, alkalmazását és felügyeletét szolgáló 
intézményi intézkedések;

– az alapok támogatásainak megvalósításában részt vevő munkatársak 
képzését és tájékoztatását szolgáló stratégia kidolgozása;

– az Európai Unió megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
irányelveinek végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív 
kapacitások megerősítésére vonatkozó intézkedések;

– a romákkal, a fogyatékossággal élőkkel, a nőkkel, a fiatalokkal és az 
időskorúakkal kapcsolatos lebontott adatok gyűjtését szolgáló 
intézkedések, és ezen adatok felhasználása a figyelemmel kísérés és 
értékelés során.

2. Nemek 
közötti 
egyenlőség

Az Unió nemek közötti egyenlőség 
megvalósítására vonatkozó 
célkitűzéseinek elérését célzó stratégia, 
és olyan mechanizmus megléte, amely 
a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése és konkrét fellépések 
révén biztosítja annak eredményes 
végrehajtását.

– A nemek közötti egyenlőség előmozdítására vonatkozó kifejezett stratégia 
eredményes végrehajtását és alkalmazását a következők biztosítják:
– nemekre lebontott adatok gyűjtését, elemzését és mutatók kidolgozását, 

valamint a nemek közti egyenlőséget előmozdító bizonyíték-alapú 
politikák kialakítását szolgáló rendszer;

– az összes európai strukturális és beruházási alap esetében a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések integrálására vonatkozó 
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terv és előzetes kritériumok kialakítása az egyenlőségi szabványok és 
iránymutatások segítségével;

– végrehajtási mechanizmusok, beleértve egy, a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szerv vagy a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó szakértők bevonását a támogatások megtervezésébe, 
ellenőrzésébe és értékelésébe.

3. 
Fogyatékosság

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény eredményes végrehajtását 
és alkalmazását.

– A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
eredményes végrehajtását és alkalmazását a következők biztosítják:

– az ENSZ-egyezmény 9. cikkének megfelelően hozott intézkedések 
végrehajtása azon akadályok és korlátok megelőzésére, azonosítására 
és elhárítására, amelyek gátolják a fogyatékos személyek hozzáférését; 

– intézményi intézkedések az ENSZ-egyezménynek az egyezmény 33. 
cikkének megfelelően történő végrehajtására és felügyeletére;

– az alapok támogatásainak végrehajtásában részt vevő munkatársak 
képzését és tájékoztatását szolgáló terv;

– az ENSZ-egyezmény végrehajtását és alkalmazását szolgáló 
adminisztratív kapacitások megerősítésére vonatkozó intézkedések, 
többek között az akadálymentesítésre vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés figyelemmel kísérésére szolgáló megfelelő 
intézkedések.

4. Közbeszerzés Olyan intézkedések megléte, amelyek 
biztosítják az uniós közbeszerzési jog 
eredményes alkalmazását az európai 
strukturális és beruházási alapok 
területén.

– Az uniós közbeszerzési jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén 
történő eredményes alkalmazását szolgáló intézkedések;

– a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásának átláthatóságát 
biztosító intézkedések;
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– az alapok támogatásainak megvalósításában részt vevő munkatársak 
képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések;

– az uniós közbeszerzési jogszabályok végrehajtását és alkalmazását 
szolgáló igazgatási kapacitások biztosítására vonatkozó intézkedések.

5. Állami 
támogatás

Olyan intézkedések megléte, amelyek 
biztosítják az állami támogatásra 
vonatkozó uniós jogszabályok 
eredményes alkalmazását az európai 
strukturális és beruházási alapok 
területén.

– Az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok eredményes 
alkalmazását szolgáló intézkedések;
– az alapok támogatásainak megvalósításában részt vevő munkatársak 

képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések;

– az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtását és
alkalmazását szolgáló igazgatási kapacitások biztosítására vonatkozó 
intézkedések.

6. A környezeti 
hatásvizsgálatta
l (KHV) és a 
stratégiai 
környezeti 
vizsgálattal 
(SKV) 
kapcsolatos 
környezetvédel
mi 
jogszabályok

A környezeti hatásvizsgálatra és a 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatra
vonatkozó uniós környezetvédelmi 
jogszabályok eredményes alkalmazását 
biztosító intézkedések megléte.

– a környezeti hatásvizsgálatról és a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelvek eredményes alkalmazását szolgáló 
intézkedések;

– a környezeti hatásvizsgálatról és a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelvek végrehajtásában részt vevő
munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések;

– a megfelelő igazgatási kapacitások rendelkezésre állását biztosító 
intézkedések.
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7. Statisztikai 
rendszerek és 
eredménymutat
ók

A programok eredményességének és 
hatásának felméréséhez szükséges 
statisztikai alap megléte.

A kívánt eredmények eléréséhez 
leghatékonyabban hozzájáruló 
intézkedések kiválasztásához, az 
eredmények megvalósítása felé tett 
előrelépés figyelemmel kíséréséhez és a 
hatásvizsgálat elvégzéséhez szükséges 
eredménymutatók rendszerének 
megléte.

– Olyan intézkedések vannak érvényben a statisztikai adatok időben történő 
begyűjtésére és összesítésére vonatkozóan, amelyek kiterjednek a 
következőkre:

– a források és a mechanizmusok azonosítására a statisztikai hitelesség 
biztosítása érdekében; 

– az összegyűjtött adatok közzétételére és nyilvános hozzáférhetőségére
vonatkozó intézkedésekre;

– az eredménymutatók olyan hatékony rendszere, amely magában 
foglalja:

– az egyes programokra vonatkozó olyan eredménymutatók 
kiválasztását, amelyek tájékoztatásul szolgálnak arra 
vonatkozóan, hogy milyen indokkal esett a választás az adott 
program által finanszírozott szakpolitikai intézkedésekre;

– az említett mutatók célértékeinek meghatározását;
– a következő követelmények betartását minden mutató esetében: 

az adatok megbízhatóak és statisztikailag igazolhatóak, 
egyértelmű normatív értelmezéssel rendelkeznek, a szakpolitikai 
elvárásoknak megfelelően alkalmazhatóak és időszerűek;

– eljárások rendelkezésre állását annak biztosítására, hogy a 
program által finanszírozott műveletek esetében hatékony 
mutatókat alkalmaznak.

Or. en
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