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Grozījums Nr. 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Regulas priekšlikums
V pielikums – 2. tabula – Ex ante nosacījumi – Vispārējie ex ante nosacījumi

Komisijas ierosinātais teksts

Joma Ex ante nosacījums Izpildes kritēriji

1. 
Diskriminācijas 
novēršana

Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina 
to, ka tiek efektīvi īstenota un 
piemērota 2000. gada 27. novembra 
Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju, un 
2000. gada 29. jūnija Direktīva 
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības.

– Tiek nodrošināta ES Direktīvas 2000/78/EK un Direktīvas 2000/43/EK 
efektīva īstenošana un piemērošana attiecībā uz nediskrimināciju, izmantojot:
– institucionālu kārtību attiecībā uz nediskriminācijas jomā pieņemto ES 

direktīvu īstenošanu, piemērošanu un uzraudzību;
– izstrādājot stratēģiju fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un 

informācijas izplatīšanai minētajam personālam;
– pasākumus, kuru mērķis ir nostiprināt administratīvo spēju īstenot un 

piemērot ES direktīvas par nediskrimināciju.

2. Dzimumu 
līdztiesība

Ir izstrādāta stratēģija dzimumu 
līdztiesības veicināšanai un 
mehānisms, kas nodrošina tās efektīvu 
īstenošanu.

– Tiek nodrošināta skaidras dzimumu līdztiesības veicināšanas stratēģijas 
efektīva īstenošana un piemērošana, izmantojot:

– sistēmu, kas paredzēta pēc dzimumiem iedalītu datu un rādītāju 
savākšanai un analīzei un uz pierādījumiem balstītas dzimumu 
politikas izstrādei;

– plānu un ex ante kritērijus dzimumu līdztiesības mērķu integrācijai ar 
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dzimumu standartu un pamatnostādņu starpniecību;

– īstenošanas mehānismus, tostarp iesaistot dzimumu struktūrvienību un 
atbilstošās speciālās zināšanas, lai izstrādātu, uzraudzītu un izvērtētu 
intervenci.

3. Invaliditāte Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina, 
ka tiek efektīvi īstenota un piemērota 
ANO Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām.

– Tiek nodrošināta ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 
efektīva īstenošana un piemērošana:
– īstenojot pasākumus saskaņā ar ANO konvencijas 9. pantu, lai 

nepieļautu, apzinātu un likvidētu šķēršļus, kas personām ar invaliditāti 
liedz piekļuves iespējas;

– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz ANO konvencijas īstenošanu 
un pārraudzību saskaņā ar minētās konvencijas 33. pantu;

– izstrādājot plānu fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un 
informācijas izplatīšanai minētajam personālam;

– paredzot pasākumus, lai nostiprinātu administratīvo spēju īstenot un 
piemērot ANO konvenciju, tostarp — attiecīgā gadījumā — atbilstošu 
kārtību, kādā uzrauga pieejamības prasību ievērošanu.

4. Publiskais 
iepirkums

Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina 
Direktīvas 2004/18/EK un Direktīvas 
2004/17/EK efektīvu īstenošanu un 
piemērošanu un atbilstošu uzraudzību 
un pārraudzību.

– Tiek nodrošināta Direktīvas 2004/18/EK un Direktīvas 2004/17/EK 
efektīva īstenošana un piemērošana:

– pilnībā transponējot Direktīvu 2004/18/EK un Direktīvu 2004/17/EK;
– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz publiskā iepirkuma jomā 

pieņemto ES direktīvu īstenošanu, piemērošanu un uzraudzību;
– nosakot pasākumus, kas nodrošina līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanas pārredzamu procedūru atbilstošu uzraudzību un 
pārraudzību un atbilstošu informāciju par to;
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– izstrādājot stratēģiju fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai 
un informācijas izplatīšanai minētajam personālam;

– veicot pasākumus, lai nostiprinātu administratīvo spēju īstenot un 
piemērot publiskā iepirkuma jomā pieņemtos ES tiesību aktus.

5. Valsts 
atbalsts

Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina 
ES valsts atbalsta tiesību aktu efektīvu 
īstenošanu un piemērošanu.

– Tiek nodrošināta ES valsts atbalsta tiesību aktu efektīva īstenošana un 
piemērošana:
– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz ES valsts atbalsta tiesību 

aktu īstenošanu, piemērošanu un pārraudzību;
– izstrādājot stratēģiju fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai 

un informācijas izplatīšanai minētajam personālam;
– nosakot pasākumus, kuri nostiprina administratīvo spēju, kas 

vajadzīga, lai īstenotu un piemērotu ES valsts atbalsta noteikumus.

6. Tiesību akti 
vides jomā, kas 
attiecas uz 
ietekmes uz 
vidi 
novērtējumu 
(IVN) un 
stratēģisko 
vides 
novērtējumu 
(SVN)

Ir izstrādāts mehānisms, kas 
nodrošina, ka tiek efektīvi īstenoti un 
piemēroti Savienības tiesību akti
saistībā ar IVN un SVN saskaņā ar 
1985. gada 27. jūnija Direktīvu 
(85/337/EEK) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu un 2001. gada 27. jūnija 
Direktīvu (2001/42/EK) par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu.

– Tiek nodrošināta vides jomā pieņemto Savienības tiesību aktu efektīva 
īstenošana un piemērošana:
– pilnībā un pareizi transponējot IVN un SVN direktīvas;
– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz IVN un SVN direktīvu 

īstenošanu, piemērošanu un pārraudzību;

– izstrādājot stratēģiju IVN un SVN direktīvu īstenošanā iesaistītā 
personāla apmācībai un informācijas izplatīšanai minētajam 
personālam;

– veicot pasākumus pietiekamas administratīvās spējas nodrošināšanai.
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7. Statistiskās 
sistēmas un 
rezultātu 
rādītāji

Ir izstrādāta statistiskā sistēma, kas 
vajadzīga, lai novērtētu programmu 
efektivitāti un ietekmi.

Ir izstrādāta efektīva rezultātu rādītāju 
sistēma, kas vajadzīga, lai uzraudzītu 
progresu virzībā uz mērķu sasniegšanu
un veiktu ietekmes novērtējumu.

– Ir izstrādāts daudzgadu plāns datu savlaicīgai savākšanai un apkopošanai, 
kas paredz:
– apzināt avotus un mehānismus, kas nodrošina statistisko validāciju;

– noteikt kārtību attiecībā uz publicēšanu un pieejamību sabiedrībai.
– ir izstrādāta efektīva rezultātu rādītāju sistēma, tostarp:

– tiek veikta rezultātu rādītāju atlase katrai programmai, kas sniedz 
informāciju par tiem cilvēku labklājības un progresa aspektiem, kuri 
stimulē programmas finansētās politikas darbības;

– ir izvirzīti mērķi šiem rādītājiem;

– attiecībā uz katru rādītāju tiek ievēroti šādi priekšnosacījumi: 
robustums un statistiskā validācija, normatīvās interpretācijas 
skaidrība, spēja reaģēt uz politiku, datu savlaicīga savākšana un 
publiska pieejamība;

– atbilstošu procedūru esamība, lai nodrošinātu, ka visās programmas 
finansētajās darbībās tiek izmantota efektīva rādītāju sistēma.

Grozījums

Joma Ex ante nosacījums Izpildes kritēriji

1. 
Diskriminācijas 
novēršana

Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina 
to, ka tiek efektīvi īstenota un 
piemērota 2000. gada 27. novembra 
Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka 

– Tiek nodrošināta ES Direktīvas 2000/78/EK un Direktīvas 2000/43/EK 
efektīva īstenošana un piemērošana attiecībā uz nediskrimināciju, izmantojot:
– institucionālu kārtību attiecībā uz nediskriminācijas jomā pieņemto ES 
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kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju, un 
2000. gada 29. jūnija Direktīva 
2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības.

direktīvu īstenošanu, piemērošanu un uzraudzību;

– izstrādājot stratēģiju fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un 
informācijas izplatīšanai minētajam personālam;

– pasākumus, kuru mērķis ir nostiprināt administratīvo spēju īstenot un 
piemērot ES direktīvas par nediskrimināciju;

– kārtību attiecībā uz sīkāk sadalītu datu par romiem, personām ar 
invaliditāti, sievietēm, jauniešiem un gados vecākiem cilvēkiem 
vākšanu, un izmantojot šos datus uzraudzībā un novērtēšanā.

2. Dzimumu 
līdztiesība

Ir izstrādāta stratēģija, lai sasniegtu 
Savienības mērķus dzimumu 
līdztiesības jomā, un mehānisms, kas 
nodrošina tās efektīvu īstenošanu, 
integrējot dzimumu līdztiesības 
principu un veicot konkrētas darbības.

– Tiek nodrošināta skaidras dzimumu līdztiesības veicināšanas stratēģijas 
efektīva īstenošana un piemērošana, izmantojot:
– sistēmu, kas paredzēta pēc dzimumiem iedalītu datu un rādītāju 

savākšanai un analīzei un uz pierādījumiem balstītas dzimumu 
politikas izstrādei;

– plānu un ex ante kritērijus dzimumu līdztiesības mērķu integrācijai ar 
dzimumu līdztiesības standartu un pamatnostādņu starpniecību visiem 
Eiropas struktūrfondiem un ieguldījumu fondiem;

– īstenošanas mehānismus, tostarp iesaistot dzimumu struktūrvienību vai 
ekspertus dzimumu līdztiesības jomā un atbilstošās speciālās 
zināšanas, lai izstrādātu, uzraudzītu un izvērtētu intervenci.

3. Invaliditāte Ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina, 
ka tiek efektīvi īstenota un piemērota 
ANO Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām.

– Tiek nodrošināta ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 
efektīva īstenošana un piemērošana:

– īstenojot pasākumus saskaņā ar ANO konvencijas 9. pantu, lai 
nepieļautu, apzinātu un likvidētu šķēršļus, kas personām ar invaliditāti 
liedz piekļuves iespējas;

– nosakot institucionālu kārtību attiecībā uz ANO konvencijas īstenošanu 
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un pārraudzību saskaņā ar minētās konvencijas 33. pantu;

– izstrādājot plānu fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un 
informācijas izplatīšanai minētajam personālam;

– paredzot pasākumus, lai nostiprinātu administratīvo spēju īstenot un 
piemērot ANO konvenciju, tostarp atbilstošu kārtību, kādā uzrauga 
pieejamības prasību ievērošanu.

4. Publiskais 
iepirkums

Ir izstrādāta kārtība, kas nodrošina ES 
publiskā iepirkuma tiesību aktu 
Eiropas struktūrfondu un ieguldījumu 
fondu jomā efektīvu piemērošanu.

– Kārtība efektīvai ES noteikumu publiskā iepirkuma jomā 
piemērošanai, izmantojot atbilstīgus mehānismus;

– kārtība, kura nodrošina pārredzamas līgumu piešķiršanas procedūras;

– kārtība fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un informācijas 
izplatīšanai minētajam personālam;

– kārtība, lai nodrošinātu administratīvo spēju īstenot un piemērot 
publiskā iepirkuma jomā pieņemtos ES noteikumus.

5. Valsts 
atbalsts

Ir izstrādāta kārtība, kas nodrošina ES 
valsts atbalsta tiesību aktu Eiropas 
struktūrfondu un ieguldījumu fondu 
jomā efektīvu piemērošanu.

– Kārtība ES noteikumu efektīvai piemērošanai valsts atbalsta jomā;
– kārtība fondu īstenošanā iesaistītā personāla apmācībai un informācijas 

izplatīšanai minētajam personālam;
– kārtība, lai nodrošinātu administratīvo spēju īstenot un piemērot ES 

tiesību aktus valsts atbalsta jomā.

6. Tiesību akti 
vides jomā, kas 
attiecas uz 
ietekmes uz 
vidi 
novērtējumu 
(IVN) un 

Pastāv kārtība efektīvai ES vides 
jomas tiesību aktu piemērošanai 
saistībā ar IVN un SVN.

– Kārtība IVN un SVN direktīvu efektīvai piemērošanai;
– kārtība IVN un SVN direktīvu īstenošanā iesaistītā personāla 

apmācībai un informācijas izplatīšanai minētajam personālam;

– kārtība pietiekamas administratīvās spējas nodrošināšanai.
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stratēģisko 
vides 
novērtējumu 
(SVN)
7. Statistiskās 
sistēmas un 
rezultātu 
rādītāji

Pastāv statistiskā bāze, kas vajadzīga, 
lai novērtētu programmu efektivitāti un 
ietekmi.

Ir izstrādāta rezultātu rādītāju sistēma, 
kas vajadzīga, lai izvēlētos darbības, 
kuras visefektīvāk sekmēs vēlamo 
iznākumu, lai uzraudzītu progresu 
rezultātu sasniegšanā un veiktu 
ietekmes novērtējumu.

– Pastāv kārtība savlaicīgai statistikas datu savākšanai un apkopošanai, kurā 
iekļauti šādi elementi:
– tiek apzināti avoti un mehānismi, kas nodrošina statistisko validāciju;

– pastāv kārtība attiecībā uz apkopoto datu publicēšanu un pieejamību 
sabiedrībai;

– ir izstrādāta efektīva rezultātu rādītāju sistēma, tostarp:
– tiek veikta rezultātu rādītāju atlase katrai programmai, kura sniedz 

informāciju par programmas finansēto politikas darbību izvēles 
iemesliem;

– ir izvirzīti mērķi šiem rādītājiem;
– attiecībā uz katru rādītāju tiek ievēroti šādi priekšnosacījumi: 

noturība un statistiskā validācija, normatīvās interpretācijas 
skaidrība, spēja reaģēt uz politiku, datu savlaicīga savākšana;

– pastāv procedūras, lai nodrošinātu, ka visās programmas 
finansētajās darbībās tiek izmantota efektīva rādītāju sistēma.
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