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Alteração 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Anexo V – quadro 2 – Condicionalidades ex ante – Condicionalidades ex ante gerais

Texto da Comissão

Categoria Avaliação ex ante Critérios de cumprimento

1. 
Antidiscriminação

Existência de um mecanismo que 
permita a execução e a aplicação 
efetivas da Diretiva (2000/78/CE), 
de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego 
e na atividade profissional e da 
Diretiva (2000/43/CE), de 29 de 
junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento 
entre as pessoas, sem distinção de 
origem racial ou étnica

– Execução e aplicação efetivas da Diretiva 2000/78/CE do Conselho e da 
Diretiva 2000/43/CE que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre 
as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica:
– disposições institucionais, para a implementação, a aplicação e o 

controlo das diretivas da UE em matéria de não discriminação;
– uma estratégia de formação e divulgação da informação para o pessoal 

envolvido na execução dos fundos,
– medidas destinadas a reforçar a capacidade administrativa para a 

execução e a aplicação das diretivas da UE em matéria de não 
discriminação.

2. Igualdade entre 
homens e mulheres

Existência de uma estratégia para a 
promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e de um 
mecanismo que garanta a sua 
aplicação eficaz.

– A execução e aplicação efetivas de uma estratégia explícita para a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres é assegurada através de:
– um sistema de recolha e análise de dados e indicadores repartidos por 

sexo e o desenvolvimento de políticas de igualdade entre mulheres e 
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homens assente em elementos de prova;
– um plano e critérios ex ante para a integração dos objetivos de 

igualdade entre homens e mulheres, através de normas e orientações na 
matéria,

– mecanismos de execução, incluindo a participação de um organismo 
reconhecido e obtenção de conhecimentos especializados para elaborar, 
monitorizar e avaliar as intervenções.

3. Deficiência Existência de um mecanismo que 
permita a execução e a aplicação 
efetiva da Convenção das Nações 
Unidas sobre os direitos das pessoas 
com deficiência

– A execução e a aplicação efetivas da Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com deficiência são asseguradas através:
– da aplicação das medidas em conformidade com o artigo 9.° da 

Convenção das Nações Unidas, a fim de prevenir, identificar e eliminar 
os obstáculos e as barreiras à acessibilidade das pessoas com 
deficiência, 

– de disposições institucionais para a implementação e supervisão da 
Convenção das Nações Unidas, em conformidade com o seu artigo 
33.º,

– de um plano de formação e divulgação da informação para o pessoal 
envolvido na execução dos fundos,

– de medidas destinadas a reforçar a capacidade administrativa para a 
execução e a aplicação da Convenção das Nações Unidas, incluindo as 
disposições necessárias para o controlo da conformidade com os 
requisitos de acessibilidade.

4. Contratos 
públicos

Existência de um mecanismo que 
permita a execução e aplicação 
efetivas da Diretiva 2004/18/CE e 
Diretiva 2004/17/CE e a sua 

– A execução e a aplicação efetivas das Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE 
são asseguradas através:
– da plena transposição das Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE,
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supervisão e vigilância adequadas. – de disposições institucionais para a implementação, a aplicação e o 
controlo da legislação da UE em matéria de contratos públicos,

– de medidas que assegurem a supervisão e vigilância adequadas de
procedimentos de adjudicação transparentes e da adequada 
informação correspondente,

– uma estratégia de formação e divulgação da informação para o pessoal 
envolvido na execução dos fundos,

– de medidas destinadas a reforçar a capacidade administrativa para a 
execução e a aplicação do direito da UE em matéria de contratos 
públicos.

5. Auxílios estatais Existência de um mecanismo que 
permita a execução e a aplicação 
efetivas da legislação da UE em 
matéria de auxílios estatais 

– A execução e aplicação efetivas do direito em matéria de auxílios estatais da 
UE são asseguradas através de:

– disposições institucionais, para a implementação, a aplicação e o 
controlo da legislação da UE em matéria de auxílios estatais;

– uma estratégia de formação e divulgação da informação para o pessoal 
envolvido na execução dos fundos,

– medidas destinadas a reforçar a capacidade administrativa para a 
execução e a aplicação do direito da UE em matéria de regras de 
auxílios estatais. 

6. Legislação 
ambiental relativa 
à avaliação de 
impacto ambiental 
(AIA) e à 
avaliação 
ambiental 

Existência de um mecanismo que 
garanta a execução e a aplicação 
efetivas da sua legislação ambiental 
relativa à AIA e à AAE, em 
conformidade com a Diretiva 
85/337/CEE, de 27 de junho de 
1985, relativa à avaliação dos 

– A execução e a aplicação efetivas da legislação ambiental da União são 
asseguradas através de:
– uma plena e correta transposição das diretivas AIA e AAE,
– disposições institucionais para a implementação, a aplicação e o 

controlo das diretivas AIA e AAE,
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estratégica (AAE) efeitos de determinados projetos 
públicos e privados no ambiente e 
com a Diretiva 2001/42/CE), de 27 
de junho de 2001, relativa à 
avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas 
sobre o ambiente.

– uma estratégia de formação e divulgação da informação para o pessoal 
envolvido na execução das diretivas AIA e AAE,

– medidas para garantir uma capacidade administrativa suficiente.

7. Sistemas 
estatísticos e 
indicadores de 
resultados

Existência de um sistema estatístico
necessário para realizar avaliações 
de verificação da eficácia e do 
impacto dos programas

Existência de um sistema de 
indicadores de resultados necessário 
para monitorizar os progressos da 
operação e para efetuar a avaliação 
de impacto

– Um plano plurianual para a realização e agregação dos dados em tempo útil, 
que inclui:
– a identificação de fontes e mecanismos de validação estatísticos, 

– regras de publicação e acesso público,
– um sistema efetivo de indicadores de resultados que inclua:

– a seleção de indicadores de resultados para cada programa, 
proporcionando informações sobre os aspetos de bem-estar e 
progresso das pessoas que motivam as ações políticas financiadas pelo 
programa,

– o estabelecimento de objetivos para esses indicadores,
– o respeito por cada indicador dos seguintes requisitos: solidez e 

validação estatística, clareza de interpretação normativa, capacidade de 
resposta às políticas, recolha em tempo útil e divulgação pública de 
dados;

– existência de procedimentos adequados, a fim de assegurar que todas 
as operações financiadas pelo programa adotam um sistema eficaz de 
indicadores.
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Alteração

Categoria Avaliação ex ante Critérios de cumprimento

1. 
Antidiscriminação

Existência de um mecanismo que 
permita a execução e a aplicação 
efetivas da Diretiva (2000/78/CE), 
de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego 
e na atividade profissional e da 
Diretiva (2000/43/CE), de 29 de 
junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento 
entre as pessoas, sem distinção de 
origem racial ou étnica

– Execução e aplicação efetivas da Diretiva 2000/78/CE do Conselho e da 
Diretiva 2000/43/CE que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre 
as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica:

– disposições institucionais, para a implementação, a aplicação e o 
controlo das diretivas da UE em matéria de não discriminação;

– uma estratégia de formação e divulgação da informação para o pessoal 
envolvido na execução dos fundos,

– medidas destinadas a reforçar a capacidade administrativa para a 
execução e a aplicação das diretivas da UE em matéria de não 
discriminação;

–  disposições para a recolha de dados desagregados sobre ciganos, 
pessoas com deficiência, mulheres, jovens e idosos, e a sua utilização 
no controlo e avaliação.

2. Igualdade entre 
homens e mulheres

Existência de uma estratégia para 
alcançar os objetivos da União em 
matéria de igualdade entre homens e 
mulheres e de um mecanismo que 
garanta a sua aplicação eficaz
através da integração da perspetiva 
de género e de ações específicas.

– A execução e aplicação efetivas de uma estratégia explícita para a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres é assegurada através de:

– um sistema de recolha e análise de dados e indicadores repartidos por 
sexo e o desenvolvimento de políticas de igualdade entre mulheres e 
homens assente em elementos de prova;

– um plano e critérios ex ante para a integração dos objetivos de 
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igualdade entre homens e mulheres, através de normas e orientações na 
matéria para todos os fundos estruturais e fundos de investimento 
europeus;

– mecanismos de execução, incluindo a participação de um organismo 
reconhecido ou de especialistas em questões de género e obtenção de 
conhecimentos especializados para elaborar, monitorizar e avaliar as 
intervenções.

3. Deficiência Existência de um mecanismo que 
permita a execução e a aplicação 
efetiva da Convenção das Nações 
Unidas sobre os direitos das pessoas 
com deficiência

– A execução e a aplicação efetivas da Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com deficiência são asseguradas através:

– da aplicação das medidas em conformidade com o artigo 9.° da 
Convenção das Nações Unidas, a fim de prevenir, identificar e eliminar 
os obstáculos e as barreiras à acessibilidade das pessoas com 
deficiência, 

– de disposições institucionais para a implementação e supervisão da 
Convenção das Nações Unidas, em conformidade com o seu artigo 
33.º,

– de um plano de formação e divulgação da informação para o pessoal 
envolvido na execução dos fundos,

– de medidas destinadas a reforçar a capacidade administrativa para a 
execução e a aplicação da Convenção das Nações Unidas, incluindo as 
disposições necessárias para o controlo da conformidade com os 
requisitos de acessibilidade.

4. Contratos 
públicos

Existência de disposições para a 
aplicação efetiva da legislação da 
UE em matéria de contratos 

– Disposições de aplicação efetiva das regras da UE em matéria de 
contratos públicos através dos mecanismos adequados;



PE514.644v01-00 10/11 AM\940879PT.doc

PT

públicos no domínio dos fundos 
estruturais e de investimento 
europeus.

– Disposições que assegurem procedimentos de adjudicação 
transparentes;

– Disposições em matéria de formação e divulgação da informação para 
o pessoal envolvido na execução dos fundos;

– Disposições destinadas a assegurar a capacidade administrativa para a 
execução e a aplicação das normas da UE em matéria de contratos 
públicos.

5. Auxílios estatais Existência de disposições para a 
aplicação efetiva do direito da UE 
em matéria de contratos públicos 
no domínio dos Fundos Estruturais 
e de Investimento europeus.

– Disposições para a aplicação efetiva das normas em matéria de auxílios 
estatais da UE;
– Disposições em matéria de formação e divulgação da informação para 

o pessoal envolvido na execução dos fundos;

– Disposições destinadas a assegurar a capacidade administrativa para a 
execução e a aplicação do direito da UE em matéria de regras de 
auxílios estatais. 

6. Legislação 
ambiental relativa 
à avaliação de 
impacto ambiental 
(AIA) e à 
avaliação 
ambiental 
estratégica (AAE)

Existência de disposições que 
garantam a aplicação efetiva da sua 
legislação ambiental relativa à AIA 
e à AAE

– Disposições para a efetiva aplicação das diretivas AIA e AAE;

– Disposições relativas à formação e divulgação da informação para o 
pessoal envolvido na execução das diretivas AIA e AAE;

– Disposições para garantir uma capacidade administrativa suficiente.
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7. Sistemas 
estatísticos e 
indicadores de 
resultados

Existência de uma base estatística 
necessária para realizar avaliações 
de verificação da eficácia e do 
impacto dos programas.

Existência de um sistema de 
indicadores de resultados necessário 
para selecionar as ações que 
contribuem mais eficazmente para 
os resultados desejados, monitorizar 
os progressos da operação e para 
efetuar a avaliação de impacto

– Disposições para a realização e agregação dos dados estatísticos em tempo 
útil, que incluem os seguintes elementos:

– a identificação de fontes e mecanismos de validação estatísticos, 
– disposições para a publicação e acesso público dos dados agregados;

– um sistema efetivo de indicadores de resultados que inclua:
– a seleção de indicadores de resultados para cada programa, 

proporcionando informações sobre o que motiva a seleção das
ações políticas financiadas pelo programa,

– o estabelecimento de objetivos para esses indicadores,
– o respeito por cada indicador dos seguintes requisitos: solidez e 

validação estatística, clareza de interpretação normativa, 
capacidade de resposta às políticas, recolha em tempo útil de 
dados;

– existência de procedimentos, a fim de assegurar que todas as
operações financiadas pelo programa adotam um sistema eficaz 
de indicadores.

Or. en


