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Emenda 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Anness V - Tabella 2 - Kondizzjonalitajiet ex ante – Kondizzjonalitajiet Ġenerali ex ante

Test propost mill-Kummissjoni

Erja Kundizzjonalità ex ante Kriterji li għandhom jiġu sodisfatti

1. Kontra d-
diskriminazzjon
i

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura 
implimentazzjoni u applikazzjoni 
effettivi tad-Direttiva 2000/78/KE tas-
27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi 
qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-
trattament fl-impjieg u fix-xogħol u d-
Direttiva 2000/43/KE tad-
29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrespettivament mill-oriġini 
tar-razza jew l-etniċità

– L-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effet t ivi  tad-Direttiva tal-UE 
(2000/78/KE) u d-Direttiva (2000/43/KE) dwar in-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni tiġi żgurata permezz ta’:

– arranġamenti istituzzjonali għall-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u s-
sorveljanza tad-direttivi tal-UE dwar in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni;

– strateġija għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal involut 
fl-implimentazzjoni tal-fondi;

– Miżuri sabiex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva għall-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-direttivi tal-UE dwar in-nuqqas 
ta’ diskriminazzjoni.

2. Ugwaljanza 
bejn is-sessi

L-eżistenza ta’ strateġija għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u mekkaniżmu li jiżgura l-
implimentazzjoni effettiva tagħha.

– Implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi ta’ strateġija espliċita għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma żgurati permezz ta’:
– sistema għall-ġbir u l-analiżi tad-dejta u l-indikaturi maqsuma skont is-

sess u sabiex jiġu żviluppati politiki tas-sessi bbażati fuq il-provi;
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– pjan u kriterji ex ante għall-integrazzjoni tal-għanijiet tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi permezz ta’ standards u linji gwidi dwar is-sessi;

– mekkaniżmi ta’ implimentazzjoni inkluż l-involviment ta’ korp dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-kompetenzi rilevanti biex jiġu abbozzati, 
immonitorjati u evalwati l-interventi.

3. Diżabbiltà L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura 
implimentazzjoni u applikazzjoni 
effettivi tal-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà.

– Implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà huma żgurati permezz ta’ :

– Implimentazzjoni ta’ miżuri f’konformità mal-Artikolu 9 tal-
Konvenzjoni tan-NU sabiex ikun hemm prevenzjoni, jiġu identifikati u 
eliminati ostakli u xkiel għall-aċċessibilità tal-persuni b’diżabbiltà;

– arranġamenti istituzzjonali għall-implimentazzjoni u s-superviżjoni tal-
Konvenzjoni tan-NU f’konformità mal-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni;

– pjan għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal involut fl-
implimentazzjoni tal-fondi;

– miżuri sabiex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva għall-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU inklużi l-
arranġamenti xierqa għas-sorveljar tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ 
aċċessibilità.

4.. Akkwist 
pubbliku

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura
li jkun hemm sorveljanza xierqa u 
implimentazzjoni u applikazzjoni 
effettiva tad-Direttivi 2004/18/KE u 
2004/17/KE u superviżjoni adegwata.

– Implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi tad-Direttivi 2004/18/KE u 
2004/17/KE huma żgurati permezz ta’:
– traspożizzjoni kompleta tad-Direttivi 2004/18/KE u 2004/17/KE;
– arranaġamenti istituzzjonali għall-implimentazzjoni, l-applikazzjoni 

u s-superviżjoni tal-liġi tal-UE dwar l-akkwisti pubbliċi;
– miżuri li jiżguraw superviżjoni u sorveljanza adegwati tal-proċeduri
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trasparenti ta’ għoti ta’ kuntratti u informazzjoni adegwata dwarhom;

– strateġija għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal involut 
fl-implimentazzjoni tal-fondi;

– Miżuri sabiex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva għall-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE dwar l-akkwisti 
pubbliċi.

5. Għajnuna 
mill-Istat

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni 
effettivi tal-liġi tal-UE dwar l-għajnuna 
mill-Istat

– Implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi tal-liġi tal-UE dwar l-għajnuna 
mill-Istat huma żgurati permezz ta’:
– arranġamenti istituzzjonali għall-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u 

s-superviżjoni tal-liġi tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat;
– strateġija għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal involut 

fl-implimentazzjoni tal-fondi;
– miżuri sabiex tissaħaħ il-kapaċità amministrattiva għall-

implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna 
mill-Istat.

6. Leġiżlazzjoni 
ambjentali 
relatata mal-
Valutazzjoni 
tal-Impatt 
Ambjentali 
(VIA) u l-
Valutazzjoni 
Ambjentali 
Strateġika 
(VAS)

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni 
effettivi tal-leġislazzjoni ambjentali tal-
Unjoni relatati mal-EIA u l-SEA skont 
id-Direttiva (85/337/KEE) tas-
27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent u d-Direttiva 
(2001/42/KE) tas-27 ta’ Ġunju 2001 
dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi fuq l-ambjent.

– Implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-
Unjoni hija żgurata permezz ta’:
– traspożizzjoni sħiħa u korretta tad-direttivi VIA u VAS;
– arranġamenti istituzzjonali għall-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u 

s-superviżjoni tad-Direttivi VIA u VAS;
– strateġija għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal involut 

fl-implimentazzjoni tad-Direttivi VIA u VAS;
– miżuri sabiex tiġi żgurata kapaċità amministrattiva suffiċjenti.
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7. Sistemi 
statistiċi u 
indikaturi tar-
riżultati

L-eżistenza ta’ sistema statistika 
meħtieġa sabiex jitwettqu 
evalwazzjonijiet bil-għan li jiġu 
vvalutati l-effettività u l-impatt tal-
programmi.

+L-eżistenza ta’ sistema effettiva ta’ 
indikaturi tar-riżultati meħtieġa sabiex 
jiġi sorveljat il-progress lejn riżultati u 
sabiex titwettaq evalwazzjoni tal-
impatt.

– Pjan multiannwali għall-ġbir u l-aggregazzjoni fil-ħin ta’ dejta huwa fis-
seħħ li jinkludi:
– l-identifikazzjoni ta’ sorsi u mekkaniżmi sabiex jiżguraw validazzjoni 

statistika;
– arranġamenti għall-pubblikazzjoni u d-disponibbiltà pubblika.

– sistema effettiva ta’ indikaturi tar-riżultati li jinkludu:
– l-għażla ta’ indikaturi tar-riżultati għal kull programm li jipprovdu 

informazzjoni dwar dawk l-aspetti ta’ benessri u progress tal-persuni 
li jimmotivaw l-azzjonijiet politiċi ffinanzjati mill-programm;

– it-tfassil ta’ miri għal dawn l-indikaturi;
– għal kull indikatur, ir-rispett tar-rekwiżiti li ġejjin: robustezza u 

validazzjoni statistika, ċarezza tal-interpretazzjoni normattiva, rispons 
għall-politika, ġbir fil-ħin u disponibbiltà pubblika tad-dejta;

– proċeduri adegwati fis-seħħ sabiex jiġi żgurat li kull operazzjoni 
ffinanzjata mill-programm tadotta sistema effettiva ta’ indikaturi.

Emenda

Erja Kundizzjonalità ex ante Kriterji li għandhom jiġu sodisfatti

1. Kontra d-
diskriminazzjon

L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura 
implimentazzjoni u applikazzjoni 
effettivi tad-Direttiva 2000/78/KE tas-

– L-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effet t ivi  tad-Direttiva tal-UE 
(2000/78/KE) u d-Direttiva (2000/43/KE) dwar in-nuqqas ta’ 
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i 27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi 
qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-
trattament fl-impjieg u fix-xogħol u d-
Direttiva 2000/43/KE tad-
29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrespettivament mill-oriġini 
tar-razza jew l-etniċità

diskriminazzjoni tiġi żgurata permezz ta’:

– arranġamenti istituzzjonali għall-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u s-
sorveljanza tad-direttivi tal-UE dwar in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni;

– strateġija għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal involut 
fl-implimentazzjoni tal-fondi;

– Miżuri sabiex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva għall-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-direttivi tal-UE dwar in-nuqqas 
ta’ diskriminazzjoni.

– arranġamenti għall-ġbir ta’ dejta diżaggregata dwar ir-Rom, il-
persuni diżabbli, in-nisa, u ż-żgħażagħ u l-anzjani, u l-użu tagħhom 
fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

2. Ugwaljanza 
bejn is-sessi

L-eżistenza ta’ strateġija sabiex 
jintlaħqu l-objettivi ta’ ugwaljanza bejn 
is-sessi tal-Unjoni u mekkaniżmu li 
jiżgura l-implimentazzjoni effettiva 
tagħha permezz ta’ integrazzjoni tas-
sessi u azzjonijiet speċifiċi.

– Implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi ta’ strateġija espliċita għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma żgurati permezz ta’:

– sistema għall-ġbir u l-analiżi tad-dejta u l-indikaturi maqsuma skont is-
sess u sabiex jiġu żviluppati politiki tas-sessi bbażati fuq il-provi;

– pjan u kriterji ex ante għall-integrazzjoni tal-għanijiet tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi permezz ta’ standards ta’ ugwaljanza u linji gwida dwar 
is-sessi għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej kollha;

– mekkaniżmi ta’ implimentazzjoni inkluż l-involviment ta’ korp dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi jew esperti dwar kwistjonijiet tas-sessi u l-
kompetenzi rilevanti biex jiġu abbozzati, immonitorjati u evalwati l-
interventi.

3. Diżabbiltà L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura 
implimentazzjoni u applikazzjoni – Implimentazzjoni u applikazzjoni effettivi tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
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effettivi tal-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà.

drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà huma żgurati permezz ta’:

– Implimentazzjoni ta’ miżuri f’konformità mal-Artikolu 9 tal-
Konvenzjoni tan-NU sabiex ikun hemm prevenzjoni, jiġu identifikati u 
eliminati ostakli u xkiel għall-aċċessibilità tal-persuni b’diżabbiltà;

– arranġamenti istituzzjonali għall-implimentazzjoni u s-superviżjoni tal-
Konvenzjoni tan-NU f’konformità mal-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni;

– pjan għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal involut fl-
implimentazzjoni tal-fondi;

– miżuri sabiex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva għall-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU inklużi l-
arranġamenti xierqa għas-sorveljar tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ 
aċċessibilità.

4. Akkwist 
pubbliku

L-eżistenza ta’ arranġamenti għall-
applikazzjoni effettiva tal-liġi tal-UE 
dwar l-akkwist pubbliku fil-qasam tal-
Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej.

– Arranġamenti għall-applikazzjoni effettiva tar-regoli tal-UE dwar l-
akkwist pubbliku permezz ta’ mekkaniżmi xierqa;

– Arranġamenti li jiżguraw proċeduri trasparenti ta’ għoti ta’ kuntratti;

– Arranġamenti għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal 
involut fl-implimentazzjoni tal-fondi;

– Arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-kapaċità amministrattiva għall-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar l-akkwisti 
pubbliċi.

5. Għajnuna 
mill-Istat

L-eżistenza ta’ arranġamenti għall-
applikazzjoni effettiva tal-liġi tal-UE 
dwar l-għajnuna mill-Istat fil-qasam 
tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 

– Arranġamenti għall-applikazzjoni effettiva tar-regoli tal-UE dwar l-
għajnuna mill-Istat;

– Arranġamenti għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal 
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Ewropej. involut fl-implimentazzjoni tal-fondi;

– Arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-kapaċità amministrattiva għall-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna 
mill-Istat.

6. Leġiżlazzjoni 
ambjentali 
relatata mal-
Valutazzjoni 
tal-Impatt 
Ambjentali 
(VIA) u l-
Valutazzjoni 
Ambjentali 
Strateġika 
(VAS)

L-eżistenza ta’ arranġamenti għall-
applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni
ambjentali tal-Unjoni relatata mal-VIA
u l-VAS.

– Arranġamenti għall-applikazzjoni effettiva tad-Direttivi VIA u VAS;

– Arranġamenti għal taħriġ u tixrid tal-informazzjoni għall-persunal 
involut fl-implimentazzjoni tad-Direttivi VIA u VAS;

– Arranġamenti sabiex tiġi żgurata kapaċità amministrattiva suffiċjenti.

7. Sistemi 
statistiċi u 
indikaturi tar-
riżultati

L-eżistenza ta’ bażi statistika meħtieġa 
sabiex jitwettqu evalwazzjonijiet bil-
għan li jiġu vvalutati l-effettività u l-
impatt tal-programmi.

L-eżistenza ta’ sistema ta’ indikaturi 
tar-riżultati meħtieġa sabiex jintgħażlu 
azzjonijiet, li jikkontribwixxu bl-aktar 
mod effettiv għar-riżultati mixtieqa, 
sabiex jiġi sorveljat il-progress lejn 
riżultati u sabiex titwettaq valutazzjoni
tal-impatt.

– Arranġamenti għall-ġbir u l-aggregazzjoni fil-ħin ta’ dejta statistika bl-
elementi li ġejjin huwa fis-seħħ:
– l-identifikazzjoni ta’ sorsi u mekkaniżmi sabiex jiżguraw validazzjoni 

statistika;

– arranġamenti għall-pubblikazzjoni u d-disponibbiltà pubblika ta’ dejta 
aggregata;

– sistema effettiva ta’ indikaturi tar-riżultati li jinkludu:
– l-għażla ta’ indikaturi tar-riżultati għal kull programm li 

jipprovdu informazzjoni dwar dak li jimmotiva l-għażla tal-
azzjonijiet politiċi ffinanzjati mill-programm;

– it-tfassil ta’ miri għal dawn l-indikaturi;
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– għal kull indikatur, ir-rispett tar-rekwiżiti li ġejjin: robustezza u 
validazzjoni statistika, ċarezza tal-interpretazzjoni normattiva, 
rispons għall-politika, ġbir fil-ħin tad-dejta;

– proċeduri fis-seħħ sabiex jiġi żgurat li kull operazzjoni 
ffinanzjata mill-programm tadotta sistema effettiva ta’ 
indikaturi.

Or. en


