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Amendement 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – tabel 2 – Ex-antevoorwaarden – Algemene ex-antevoorwaarden

Door de Commissie voorgestelde tekst

Gebied Ex-antevoorwaarden Criteria waaraan moet worden voldaan

1. Bestrijding van 
discriminatie

Het bestaan van een mechanisme voor 
de effectieve uitvoering en toepassing 
van Richtlijn 2000/78/EG van 27 
november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep en 
Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 
2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming.

– Effectieve uitvoering en toepassing van de EU-richtlijnen 2000/78/EG en 
2000/43/EG inzake gelijke behandeling, door middel van:
– institutionele regelingen voor de uitvoering en de toepassing van en het 

toezicht op de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling;
– een strategie inzake opleiding en informatieverspreiding ten behoeve 

van personeel dat bij de uitvoering van de fondsen betrokken is;
– maatregelen ter versterking van de administratieve capaciteit voor de 

uitvoering en toepassing van de EU-richtlijnen inzake gelijke 
behandeling.

2. 
Gendergelijkheid

Het bestaan van een strategie voor de 
bevordering van gendergelijkheid en 
een mechanisme voor de effectieve 
toepassing van dat beginsel

– Effectieve uitvoering en toepassing van een speciale strategie voor de 
bevordering van gendergelijkheid, door middel van:

– een systeem voor de verzameling en analyse van gegevens en 
indicatoren, onderverdeeld naar geslacht, voor de ontwikkeling van een 
wetenschappelijk onderbouwd genderbeleid;
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– een plan en ex-antecriteria om doelstellingen inzake gendergelijkheid 
door middel van gendernormen en -richtsnoeren te integreren;

– uitvoeringsmechanismen, met inbegrip van een genderinstantie en 
deskundigheid om de steunmaatregelen op te stellen, te monitoren en te 
evalueren.

3. Personen met 
een handicap

Het bestaan van een mechanisme voor 
de effectieve uitvoering en toepassing 
van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een 
handicap.

– Effectieve uitvoering en toepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap door middel van:

– de uitvoering van maatregelen in overeenstemming met artikel 9 van 
het VN-Verdrag, teneinde belemmeringen en barrières in verband met 
de toegankelijkheid voor personen met een handicap te voorkomen, te 
identificeren en op te heffen; 

– institutionele regelingen voor de uitvoering van en het toezicht op het 
VN-Verdrag in overeenstemming met artikel 33 van dat Verdrag;

– een strategie inzake opleiding en informatieverspreiding ten behoeve 
van personeel dat bij de uitvoering van de fondsen betrokken is;

– maatregelen ter versterking van de administratieve capaciteit voor de 
uitvoering en toepassing van het VN-Verdrag, inclusief passende 
regelingen om op de naleving van de toegankelijkheidsvereisten toe te 
zien.

4. Overheids-
opdrachten

Het bestaan van een mechanisme
voor de effectieve uitvoering en
toepassing van de Richtlijnen 
2004/18/EG en 2004/17/EG en een 
toereikend toezicht en toereikende 
bewaking ter zake.

– Een effectieve uitvoering en toepassing van de Richtlijnen 2004/18/EG en 
2004/17/EG wordt gewaarborgd door:

– volledige omzetting van de Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG;
– institutionele regelingen voor de uitvoering en de toepassing van en 

het toezicht op de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten;
– maatregelen tot waarborging van een toereikend toezicht en een 
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toereikende bewaking in verband met transparante gunningsprocedures 
voor contracten, en voldoende informatie daarover;

– een strategie inzake opleiding en informatieverspreiding ten behoeve 
van personeel dat bij de uitvoering van de fondsen betrokken is;

– maatregelen ter versterking van de administratieve capaciteit voor de 
uitvoering en toepassing van de EU-wetgeving inzake 
overheidsopdrachten.

5. Staatssteun Het bestaan van een mechanisme
voor de effectieve uitvoering en
toepassing van de EU-wetgeving 
inzake staatssteun. 

– Effectieve uitvoering en toepassing van de EU-wetgeving inzake staatssteun 
door middel van:
– institutionele regelingen voor de uitvoering en de toepassing van en 

het toezicht op de EU-wetgeving inzake staatssteun;
– een strategie inzake opleiding en informatieverspreiding ten behoeve 

van personeel dat bij de uitvoering van de fondsen betrokken is;

– maatregelen ter versterking van de administratieve capaciteit voor de 
uitvoering en toepassing van de EU-voorschriften inzake staatssteun. 

6. 
Milieuwetgeving 
inzake 
milieueffectbe-
oordeling (MEB) 
en strategische 
milieueffectbe-
oordeling 
(SMEB)

Het bestaan van een mechanisme
voor de effectieve uitvoering en
toepassing van de EU-
milieuwetgeving met betrekking tot 
de MEB en SMEB in 
overeenstemming met Richtlijn 
(85/337/EEG) van 27 juni 1985 
betreffende de 
milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere 
projecten en Richtlijn (2001/42/EG) 

– Effectieve uitvoering en toepassing van de EU-milieuwetgeving door 
middel van:
– een volledige en juiste omzetting van de MEB- en SMEB-richtlijnen;
– institutionele regelingen voor de uitvoering en de toepassing van en 

het toezicht op de MEB- en SMEB-richtlijnen;
– een strategie inzake opleiding en informatieverspreiding ten behoeve 

van personeel dat bij de uitvoering van de MEB- en SMEB-richtlijnen 
betrokken is;

– maatregelen om een toereikende administratieve capaciteit te 
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van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en 
programma’s.

waarborgen.

7. Statistische 
systemen en 
resultaatindica-
toren

Het bestaan van een statistisch 
systeem voor evaluaties om de 
doeltreffendheid en het effect van de 
programma’s te beoordelen.

Het bestaan van een doeltreffend
systeem van resultaatindicatoren om 
toezicht te houden op de voortgang en 
om een effectbeoordeling uit te 
voeren.

– Er bestaat een meerjarenplan voor de tijdige verzameling en aggregatie van 
gegevens met onder meer:
– de identificatie van bronnen en mechanismen voor statistische 

validering; 
– regelingen voor publicatie en openbare toegankelijkheid;

– een doeltreffend systeem van resultaatindicatoren, waarbij:
– voor elk programma resultaatindicatoren worden geselecteerd die 

informatie verschaffen over die aspecten van het welzijn en de 
vooruitgang van personen die aanleiding zijn voor uit het programma 
gefinancierde beleidsacties;

– streefdoelen voor deze indicatoren worden vastgelegd;

– voor elke indicator de volgende vereisten in acht worden genomen: 
robuustheid en statistische validering, een duidelijke normatieve 
interpretatie, responsiviteit ten aanzien van het beleid, tijdige 
verzameling en openbare toegankelijkheid van de gegevens;

– toereikende procedures worden vastgesteld om te waarborgen dat voor 
alle uit het programma gefinancierde concrete acties een doeltreffend 
systeem van indicatoren wordt vastgesteld.
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Amendement

Gebied Ex-antevoorwaarden Criteria waaraan moet worden voldaan

1. Bestrijding 
van 
discriminatie

Het bestaan van een mechanisme voor 
de effectieve uitvoering en toepassing 
van Richtlijn 2000/78/EG van 27 
november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep en 
Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 
houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen 
ongeacht ras of etnische afstamming.

– Effectieve uitvoering en toepassing van de EU-richtlijnen 2000/78/EG en 
2000/43/EG inzake gelijke behandeling, door middel van:
– institutionele regelingen voor de uitvoering en de toepassing van en het 

toezicht op de EU-richtlijnen inzake gelijke behandeling;
– een strategie inzake opleiding en informatieverspreiding ten behoeve 

van personeel dat bij de uitvoering van de fondsen betrokken is;
– maatregelen ter versterking van de administratieve capaciteit voor de 

uitvoering en toepassing van de EU-richtlijnen inzake gelijke 
behandeling;

– regelingen voor het verzamelen van specifieke gegevens met 
betrekking tot Roma, personen met een handicap, vrouwen, jongeren 
en ouderen, en voor het gebruik van die gegevens voor monitoring-
en evaluatiedoeleinden.

2. 
Gendergelijk-
heid

Het bestaan van een strategie om de 
EU-doelstellingen op het gebied van 
gendergelijkheid te bereiken en een 
mechanisme voor de effectieve 
toepassing van dat beginsel door 
gendermainstreaming en specifieke 
maatregelen.

– Effectieve uitvoering en toepassing van een speciale strategie voor de 
bevordering van gendergelijkheid, door middel van:

– een systeem voor de verzameling en analyse van gegevens en 
indicatoren, onderverdeeld naar geslacht, voor de ontwikkeling van een 
wetenschappelijk onderbouwd genderbeleid;

– een plan en voorafgaande criteria om doelstellingen inzake 
gendergelijkheid door middel van gendergelijkheidsnormen en -
richtsnoeren te integreren, voor alle Europese structuur- en 
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investeringsfondsen;

– uitvoeringsmechanismen, met inbegrip van een genderinstantie of 
genderdeskundigen en deskundigheid om de steunmaatregelen op te 
stellen, te monitoren en te evalueren.

3. Personen met 
een handicap

Het bestaan van een mechanisme voor 
de effectieve uitvoering en toepassing 
van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap.

– Effectieve uitvoering en toepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap door middel van:

– de uitvoering van maatregelen in overeenstemming met artikel 9 van 
het VN-Verdrag, teneinde belemmeringen en barrières in verband met 
de toegankelijkheid voor personen met een handicap te voorkomen, te 
identificeren en op te heffen; 

– institutionele regelingen voor de uitvoering van en het toezicht op het 
VN-Verdrag in overeenstemming met artikel 33 van dat Verdrag;

– een strategie inzake opleiding en informatieverspreiding ten behoeve 
van personeel dat bij de uitvoering van de fondsen betrokken is;

– maatregelen ter versterking van de administratieve capaciteit voor de 
uitvoering en toepassing van het VN-Verdrag, inclusief passende 
regelingen om op de naleving van de toegankelijkheidsvereisten toe te 
zien.

4. Overheids-
opdrachten

Het bestaan van regelingen voor de 
effectieve toepassing van de EU-
wetgeving inzake overheidsopdrachten 
op het vlak van de Europese structuur-
en investeringsfondsen.

– Regelingen voor de effectieve toepassing van EU-voorschriften inzake 
overheidsopdrachten middels de gepaste mechanismen;

– regelingen ter waarborging van transparante gunningsprocedures voor 
contracten;

– regelingen voor opleiding en informatieverspreiding ten behoeve van 
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personeel dat bij de uitvoering van de fondsen betrokken is;

– regelingen ter waarborging van de administratieve capaciteit voor de 
uitvoering en toepassing van de EU-voorschriften inzake 
overheidsopdrachten.

5. Staatssteun Het bestaan van regelingen voor de 
effectieve toepassing van de EU-
wetgeving inzake staatssteun op het 
vlak van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen.

– Regelingen voor de effectieve toepassing van de EU-wetgeving inzake 
staatssteun;
– regelingen voor opleiding en informatieverspreiding ten behoeve van 

personeel dat bij de uitvoering van de fondsen betrokken is;

– regelingen ter waarborging van de administratieve capaciteit voor de 
tenuitvoerlegging en toepassing van de EU-voorschriften inzake 
staatssteun. 

6. Milieuwet-
geving inzake 
milieueffect-
beoordeling 
(MEB) en 
strategische 
milieueffectbe-
oordeling 
(SMEB)

Het bestaan van regelingen voor de 
effectieve toepassing van de EU-
milieuwetgeving met betrekking tot de 
MEB en SMEB.

– Regelingen voor de effectieve toepassing van de MEB- en SMEB-
richtlijnen;

– regelingen voor opleiding en informatieverspreiding ten behoeve van 
personeel dat bij de uitvoering van de MEB- en SMEB-richtlijnen 
betrokken is;

– regelingen om een toereikende administratieve capaciteit te 
waarborgen.
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7. Statistische 
systemen en 
resultaatindi-
catoren

Het bestaan van een statistische basis
voor evaluaties om de doeltreffendheid 
en het effect van de programma's te 
beoordelen.

Het bestaan van een systeem van 
resultaatindicatoren voor het selecteren 
van acties die het best bijdragen aan 
de gewenste resultaten, om toezicht te 
houden op de voortgang en om een 
effectbeoordeling uit te voeren.

– Regelingen voor de tijdige verzameling en aggregatie van statistische
gegevens met de volgende elementen:
– de identificatie van bronnen en mechanismen voor statistische 

validering; 
– regelingen voor publicatie en openbare toegankelijkheid van 

geaggregeerde gegevens;
– een doeltreffend systeem van resultaatindicatoren, waarbij:

– voor elk programma resultaatindicatoren worden geselecteerd 
die informatie verschaffen over de motivering van de selectie 
van door het programma gefinancierde beleidsacties;

– streefdoelen voor deze indicatoren worden vastgelegd;

– voor elke indicator de volgende vereisten in acht worden 
genomen: robuustheid en statistische validering, een duidelijke 
normatieve interpretatie, responsiviteit ten aanzien van het 
beleid, tijdige verzameling van de gegevens;

– procedures worden vastgesteld om te waarborgen dat voor alle 
uit het programma gefinancierde concrete acties een doeltreffend 
systeem van indicatoren wordt vastgesteld.

Or. en


