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Pakeitimas 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedas. 2 lentelė. Ex ante sąlygos. Bendrosios ex ante sąlygos

Komisijos siūlomas tekstas

Sritis Ex ante sąlyga Įvykdymo kriterijai

1. Kova su 
diskriminavimu

Nustatyta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus ir 2000 m. 
birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba 
etninės priklausomybės įgyvendinimas 
ir taikymas.

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad ES Direktyva 
2000/78/EB ir Direktyva 2000/43/EB dėl kovos su diskriminavimu būtų 
įgyvendinamos ir taikomos veiksmingai:

– institucijų susitarimais dėl ES direktyvų dėl kovos su diskriminavimu 
įgyvendinimo, taikymo ir priežiūros;

– nustatyta fondų paramą įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir 
informavimo strategija;

– administracinių pajėgumų įgyvendinti ir taikyti ES direktyvas dėl 
kovos su diskriminavimu stiprinimo priemonėmis.

2. Lyčių lygybė Parengta lyčių lygybės skatinimo
strategija ir veiksmingo jos 
įgyvendinimo užtikrinimo tvarka.

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad atskira lyčių lygybės 
skatinimo strategija būtų įgyvendinama ir taikoma veiksmingai:

– nustatyta pagal lytis suskirstytų duomenų ir rodiklių rinkimo ir analizės 
sistema, naudojama įrodymais pagrįstai lyčių politikai rengti;

– parengtas lyčių lygybės tikslų integravimo, taikant lyčių standartus ir 
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gaires, planas ir ex ante kriterijai;

– nustatyta įgyvendinimo tvarka, be to, rengiant, stebint ir vertinant 
intervenciją dalyvauja lyčių lygybės institucija.

3. Negalia Parengta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas JT neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendinimas ir taikymas.

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad JT neįgaliųjų teisių 
konvencija būtų įgyvendinama ir taikoma veiksmingai:

– įgyvendinamos priemonės pagal JT konvencijos 9 straipsnį, siekiant 
užkirsti kelią prieinamumo kliūtims ir trukdžiams neįgaliems 
asmenims, taip pat jas nustatyti ir pašalinti; 

– sudaryti institucijų susitarimai dėl JT konvencijos įgyvendinimo ir 
priežiūros pagal Konvencijos 33 straipsnį;

– parengtas fondų paramą įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir 
informavimo planas;

– nustatytos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti administracinius 
pajėgumus įgyvendinti ir taikyti JT konvenciją, taip pat tinkama 
prieinamumo reikalavimų laikymosi stebėsenos tvarka.

4. Viešieji 
pirkimai

Parengta tinkamo direktyvų 
2004/18/EB ir 2004/17/EB 
įgyvendinimo, taikymo ir tinkamos 
priežiūros ir stebėjimo užtikrinimo 
tvarka.

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad direktyvos 2004/18/EB 
ir 2004/17/EB būtų įgyvendinamos ir taikomos veiksmingai:
– direktyvos 2004/18/EB ir 2004/17/EB visiškai perkeltos į nacionalinę 

teisę;
– sudaryti institucijų susitarimai dėl ES viešųjų pirkimų teisės 

įgyvendinimo, taikymo ir priežiūros;
– taikomos skaidrių sutarčių sudarymo procedūrų tinkamos priežiūros 

ir stebėjimo užtikrinimo priemonės ir apie tas procedūras tinkamai 
informuojama;
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– nustatyta fondų paramą įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir 
informavimo strategija;

– taikomos priemonės, kuriomis stiprinami administraciniai pajėgumai
įgyvendinti ir taikyti ES viešųjų pirkimų teisę.

5. Valstybės 
pagalba

Parengta veiksmingo ES valstybės 
pagalbos teisės įgyvendinimo ir 
taikymo užtikrinimo tvarka. 

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad ES valstybės pagalbos 
teisė būtų įgyvendinama ir taikoma veiksmingai:
– sudaryti institucijų susitarimai dėl ES valstybės pagalbos teisės 

įgyvendinimo, taikymo ir priežiūros;
– nustatyta fondų paramą įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir 

informavimo strategija;
– taikomos priemonės, kuriomis stiprinami administraciniai pajėgumai

įgyvendinti ir taikyti ES valstybės pagalbos taisykles.

6. Aplinkos 
apsaugos srities 
teisės aktai, 
susiję su 
poveikio 
aplinkai 
vertinimu 
(PAV) ir 
strateginio 
poveikio 
aplinkai 
vertinimu 
(SPAV)

Parengta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas su PAV ir SPAV susijusių 
Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimas ir taikymas, kaip 
nustatyta 1985 m. birželio 27 d. 
Direktyvoje 85/337/EEB dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo ir 2001 m. birželio 
27 d. Direktyvoje 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo.

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad Sąjungos aplinkos 
apsaugos teisė būtų įgyvendinama ir taikoma veiksmingai:
– PAV ir SPAV direktyvos išsamiai ir tinkamai perkeltos į nacionalinę 

teisę;
– sudaryti institucijų susitarimai dėl PAV ir SPAV direktyvų 

įgyvendinimo, taikymo ir priežiūros;
– nustatyta PAV ir SPAV direktyvas įgyvendinančių darbuotojų 

mokymo ir informavimo strategija;
– taikomos priemonės, kuriomis užtikrinami pakankami administraciniai 

pajėgumai.
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7. Statistinės 
sistemos ir 
rezultatų 
rodikliai

Parengta statistinė sistema, būtina
programų veiksmingumui ir poveikiui 
vertinti.

Nustatyta veiksminga rezultatų rodiklių 
sistema, būtina norint stebėti pažangą 
siekiant rezultatų ir atlikti poveikio 
vertinimą.

– Parengtas daugiametis duomenų surinkimo laiku ir apibendrinimo planas, 
kuriame:
– nustatyti šaltiniai ir priemonės statistiniam duomenų patvirtinimui 

užtikrinti;
– numatyta skelbimo ir viešinimo tvarka;

– nustatyta veiksminga rezultatų rodiklių sistema, įskaitant:
– atlikta kiekvienos programos rezultatų rodiklių, pagal kuriuos gaunama 

informacijos apie programa finansuojamais politikos veiksmais
siekiamų gyventojų gerovės ir pažangos aspektus, atranka;

– nustatyti tų rodiklių tikslai;
– laikomasi kiekvieno rodiklio šiems reikalavimams: patikimumas ir 

statistinis patvirtinimas; aiškus norminių reikalavimų aiškinimas; 
aktualumas politikai; duomenų rinkimas laiku ir viešinimas;

– nustatytos tinkamos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad visuose 
programa finansuojamuose veiksmuose taikoma veiksminga rodiklių 
sistema.

Pakeitimas

Sritis Ex ante sąlyga Įvykdymo kriterijai

1. Kova su 
diskriminavimu

Nustatyta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos direktyvos 2000/78/EB, 
nustatančios vienodo požiūrio 

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad ES Direktyva 
2000/78/EB ir Direktyva 2000/43/EB dėl kovos su diskriminavimu būtų 
įgyvendinamos ir taikomos veiksmingai:

– institucijų susitarimais dėl ES direktyvų dėl kovos su diskriminavimu 
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užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus ir 2000 m. 
birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba 
etninės priklausomybės įgyvendinimas 
ir taikymas.

įgyvendinimo, taikymo ir priežiūros;

– nustatyta fondų paramą įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir 
informavimo strategija;

– administracinių pajėgumų įgyvendinti ir taikyti ES direktyvas dėl 
kovos su diskriminavimu stiprinimo priemonėmis;

– neapibendrintų duomenų apie romus, neįgaliuosius, moteris ir jaunų 
bei vyresnio amžiaus žmonių rinkimo ir jų panaudojimo stebėsenos ir 
vertinimo etapuose tvarka.

2. Lyčių lygybė Parengta strategija Sąjungos lyčių 
lygybės tikslams pasiekti ir veiksmingo 
jos įgyvendinimo užtikrinimo tvarka, 
pabrėžiant lyčių klausimą ir imantis 
specialių veiksmų.

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad atskira lyčių lygybės 
skatinimo strategija būtų įgyvendinama ir taikoma veiksmingai:
– nustatyta pagal lytis suskirstytų duomenų ir rodiklių rinkimo ir analizės 

sistema, naudojama įrodymais pagrįstai lyčių politikai rengti;
– parengtas lyčių lygybės tikslų integravimo, taikant lyčių lygybės

standartus ir gaires, planas ir ex ante kriterijai visiems Europos 
struktūriniams ir investicijų fondams;

– nustatyta įgyvendinimo tvarka, be to, rengiant, stebint ir vertinant 
intervenciją dalyvauja lyčių lygybės institucija arba lyčių lygybės 
ekspertai.

3. Negalia Parengta tvarka, kuria užtikrinamas 
veiksmingas JT neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendinimas ir taikymas.

– Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad JT neįgaliųjų teisių 
konvencija būtų įgyvendinama ir taikoma veiksmingai:
– įgyvendinamos priemonės pagal JT konvencijos 9 straipsnį, siekiant 

užkirsti kelią prieinamumo kliūtims ir trukdžiams neįgaliems 
asmenims, taip pat jas nustatyti ir pašalinti;

– sudaryti institucijų susitarimai dėl JT konvencijos įgyvendinimo ir 
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priežiūros pagal Konvencijos 33 straipsnį;

– parengtas fondų paramą įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir 
informavimo planas;

– nustatytos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti administracinius 
pajėgumus įgyvendinti ir taikyti JT konvenciją, taip pat tinkama 
prieinamumo reikalavimų laikymosi stebėsenos tvarka.

4. Viešieji 
pirkimai

Parengti susitarimai, kuriais
užtikrinamas veiksmingas ES viešųjų 
pirkimų teisės taikymas Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų srityje.

– susitarimai dėl veiksmingo ES viešųjų pirkimų nuostatų taikymo 
naudojant tinkamus mechanizmus;

– susitarimai, kuriais užtikrinamos skaidrios sutarčių sudarymo 
procedūros;

– susitarimai dėl fondų paramą įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir 
informavimo;

– susitarimai, kuriais užtikrinami administraciniai gebėjimai
įgyvendinti ir taikyti ES viešųjų pirkimų taisykles.

5. Valstybės 
pagalba

Parengti susitarimai, kuriais 
užtikrinamas veiksmingas ES valstybės 
pagalbos teisės taikymas Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų srityje.

– susitarimai dėl veiksmingo ES valstybės pagalbos taisyklių taikymo;
– susitarimai dėl fondų paramą įgyvendinančių darbuotojų mokymo ir 

informavimo;
– susitarimai, kuriais užtikrinami administraciniai gebėjimai

įgyvendinti ir taikyti ES valstybės pagalbos taisykles.

6. Aplinkos 
apsaugos srities 
teisės aktai, 
susiję su 
poveikio 
aplinkai 

Parengti veiksmingo Sąjungos 
aplinkosaugos teisės aktų, susijusių su 
PAV ir SPAV, taikymo susitarimai

– susitarimai dėl veiksmingo PAV ir SPAV direktyvų taikymo;

– susitarimai dėl PAV ir SPAV direktyvas įgyvendinančių darbuotojų 
mokymo ir informavimo;

– susitarimai, kuriais užtikrinami pakankami administraciniai gebėjimai.
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vertinimu 
(PAV) ir 
strateginio 
poveikio 
aplinkai 
vertinimu 
(SPAV)
7. Statistinės 
sistemos ir 
rezultatų 
rodikliai

Nustatytas statistinis pagrindas,
būtinas programų veiksmingumui ir 
poveikiui vertinti.

Nustatyta rezultatų rodiklių sistema, 
reikalinga norint atrinkti veiksmus, 
kuriais veiksmingiausiai prisidedama 
prie pageidaujamų rezultatų, stebėti 
pažangą siekiant rezultatų ir atlikti 
poveikio vertinimą.

– Susitarimai dėl statistinių duomenų surinkimo laiku ir apibendrinimo, 
apimantys šiuos elementus:

– nustatyti šaltiniai ir priemonės statistiniam duomenų patvirtinimui 
užtikrinti; 

– numatyta apibendrintų duomenų skelbimo ir viešinimo tvarka;
– nustatyta veiksminga rezultatų rodiklių sistema, įskaitant:

– kiekvienos programos rezultatų rodiklių, pagal kuriuos gaunama 
informacijos apie politikos veiksmų, finansuojamų pagal 
programą, atrankos motyvus;

– tų rodiklių tikslų nustatymą;

– kiekvieno rodiklio atitiktį šiems reikalavimams: patikimumas ir 
statistinis patvirtinimas; aiškus norminių reikalavimų 
aiškinimas; aktualumas politikai; duomenų rinkimas laiku;

– nustatytos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad visuose 
programa finansuojamuose veiksmuose taikoma veiksminga 
rodiklių sistema.

Or. en
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