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Amendamentul 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Anexa V – Tabelul 2 – Condiții ex ante – Condiții ex ante generale

Textul propus de Comisie

Domeniu Condiție ex ante Criterii de îndeplinire

1. 
Antidiscriminar
e

Existența unui mecanism care să 
asigure o punere în aplicare eficientă și 
aplicarea Directivei 2000/78/CE din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui 
cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea 
în muncă și ocuparea forței de muncă și 
a Directivei 2000/43/CE din 
29 iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică

– Asigurarea punerii în aplicare eficiente a Directivei UE 2000/78/CE și a 
Directivei 2000/43/CE privind nediscriminarea, prin:
– măsuri instituționale pentru implementarea, aplicarea și supravegherea 

directivelor UE privind nediscriminarea;
– o strategie de formare și difuzare a informațiilor pentru personalul 

implicat în implementarea fondurilor;
– măsuri de consolidare a capacității administrative de implementare și 

aplicare a directivelor UE privind nediscriminarea.

2. Egalitate 
între bărbați și 
femei

Existența unei strategii pentru
promovarea egalității de șanse între 
bărbați și femei și a unui mecanism care 
să asigure punerea în aplicare adecvată 
a acesteia.

– Punerea în aplicare cu eficacitate a unei strategii explicite de promovare a 
egalității între bărbați și femei este asigurată prin intermediul:
– unui sistem de colectare și analizare a datelor și indicatorilor defalcați 

în funcție de sex, precum și de elaborare a unor strategii de gen bazate 
pe informații;

– unui plan și criterii ex ante de integrare a obiectivelor de egalitate între 
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bărbați și femei prin intermediul unor standarde și orientări în materie 
de egalitate de gen;

– unor mecanisme de implementare, inclusiv prin implicarea unui 
organism de supraveghere a egalității de gen, și expertiza necesară 
pentru întocmirea, monitorizarea și evaluarea intervențiilor.

3. Invaliditate Existența unui mecanism care să 
asigure o punere în aplicare eficientă și 
aplicarea Convenției Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap.

– Implementarea și punerea efectivă în aplicare a Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap este asigurată prin:

– punerea în aplicare a măsurilor în conformitate cu articolul 9 din 
Convenția ONU în vederea prevenirii, identificării și eliminării 
obstacolelor în calea accesibilității persoanelor cu handicap; 

– măsuri instituționale de punere în aplicare și supervizare a Convenției 
ONU în conformitate cu articolul 33 din Convenție;

– un plan de formare și de difuzare a informațiilor pentru personalul 
implicat în implementarea fondurilor;

– măsuri de consolidare a capacității administrative pentru 
implementarea și aplicarea Convenției ONU inclusiv dispoziții 
adecvate pentru monitorizarea conformității cu cerințele privind 
accesibilitatea.

4.. Achizițiile 
publice

Existența unui mecanism care să 
asigure implementarea și aplicarea 
eficace a Directivei 2004/18/CE și a 
Directivei 2004/17/CE, precum și 
supervizarea și supravegherea lor în 
mod adecvat.

– Implementarea și aplicarea eficace a Directivei 2004/18/CE și a Directivei 
2004/17/CE sunt asigurate prin:
– transpunerea completă a Directivei 2004/18/CE și a Directivei 

2004/17/CE;
– măsuri instituționale de implementare, aplicare și supervizare cu 

privire la legislația UE în domeniul achizițiilor publice;
– măsuri de asigurare a supervizării și supravegherii adecvate a 
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procedurilor transparente de acordare a contractelor și informarea 
adecvată cu privire la acestea;

– o strategie de formare și difuzare a informațiilor pentru personalul 
implicat în implementarea fondurilor;

– măsuri de consolidare a capacității administrative de implementare și 
aplicare a legislației UE în domeniul achizițiilor publice.

5. Ajutoare de 
stat

Existența unui mecanism care asigură 
transpunerea și punerea în aplicare cu 
eficacitate a legislației UE în domeniul 
ajutoarelor de stat. 

– Implementarea și aplicarea eficientă a legislației UE privind ajutoarele de 
stat este asigurată prin:
– acordurile instituționale referitoare la implementarea, aplicarea și 

supervizarea legislației UE în materie de ajutoare de stat;
– o strategie de formare și difuzare a informațiilor pentru personalul 

implicat în implementarea fondurilor;
– măsuri de consolidare a capacității administrative de implementare și 

aplicare a legislației UE în domeniul ajutoarelor de stat. 

6. Legislația de 
mediu privind 
evaluarea 
impactului 
asupra mediului 
(Environmental 
Impact 
Assessment -
EIA) și 
evaluarea 
strategică de 
mediu 

Existența unui mecanism care să 
asigure implementarea și aplicarea 
eficientă a legislației Uniunii în 
domeniul mediului referitoare la EIA și 
SEA în conformitate cu Directiva 
(85/337/CEE) a Consiliului din 27 
iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului și Directiva 
(2001/42/CE) din 27 iunie 2001 
privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului.

– Implementarea și aplicarea eficientă a legislației Uniunii în domeniul 
mediului este asigurată prin:
– transpunerea completă și corectă a directivelor referitoare la EIA și 

SEA;
– acordurile instituționale referitoare la implementarea, aplicarea și 

supervizarea directivelor referitoare la EIA și SEA;
– o strategie de formare și difuzare de informații pentru personalul care 

participă la punerea în aplicare a directivelor referitoare la EIA și SEA;
– măsuri de asigurare a unei capacități administrative suficiente.
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(Strategic 
Environmental 
Assessment -
SEA)
7. Sistemele 
statistice și 
indicatorii de 
rezultat

Existența unui sistem statistic necesar
pentru a efectua evaluări ale eficacității 
și impactului programelor.

Existența unui sistem eficient de 
indicatori de rezultat necesari în scopul 
monitorizării progreselor înregistrate în 
obținerea rezultatelor și al efectuării 
evaluării impactului.

– Existența unui plan multianual privind colectarea și agregarea rapidă a 
datelor, care include:
– identificarea surselor și mecanismelor de asigurare a validării statistice; 

– măsuri de publicare și acces public.
– un sistem eficient de indicatori de rezultat care să includă:

– selectarea indicatorilor de rezultat pentru fiecare program care să ofere 
informații cu privire la aspectele bunăstării și progresului persoanelor 
care motivează acțiunile politice finanțate prin program;

– stabilirea de ținte pentru acești indicatori.

– respectarea, pentru fiecare indicator, a cerințelor următoare: robustețea 
și validarea statistică, claritatea interpretării normative, capacitatea de 
reacție la politică, colectarea în timp util și disponibilitatea publică a 
datelor;

– proceduri adecvate pentru a se asigura că toate operațiunile finanțate 
prin program adoptă un sistem eficient de indicatori.

Amendamentul

Domeniu Condiție ex ante Criterii de îndeplinire
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1. 
Antidiscriminar
e

Existența unui mecanism care să 
asigure o punere în aplicare eficientă și 
aplicarea Directivei 2000/78/CE din 
27 noiembrie 2000 de creare a unui 
cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea 
în muncă și ocuparea forței de muncă și 
a Directivei 2000/43/CE din 
29 iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică

– Asigurarea punerii în aplicare eficiente a Directivei UE 2000/78/CE și a 
Directivei 2000/43/CE privind nediscriminarea, prin:
– măsuri instituționale pentru implementarea, aplicarea și supravegherea 

directivelor UE privind nediscriminarea;
– o strategie de formare și difuzare a informațiilor pentru personalul 

implicat în implementarea fondurilor;
– măsuri de consolidare a capacității administrative de implementare și 

aplicare a directivelor UE privind nediscriminarea;
– măsuri de colectare a datelor izolate referitoare la romi, la persoanele 

cu handicap, la femei, la tineri și la persoanele vârstnice și utilizarea 
acestora în cadrul monitorizării și al evaluării.

2. Egalitate 
între bărbați și 
femei

Existența unei strategii pentru 
atingerea obiectivelor Uniunii privind 
egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și a unui mecanism care să 
asigure punerea în aplicare adecvată a 
acesteia prin integrarea principiului 
egalității de șanse între femei și 
bărbați și prin acțiuni specifice.

– Punerea în aplicare cu eficacitate a unei strategii explicite de promovare a 
egalității între bărbați și femei este asigurată prin intermediul:

– unui sistem de colectare și analizare a datelor și indicatorilor defalcați 
în funcție de sex, precum și de elaborare a unor strategii de gen bazate 
pe informații;

– unui plan și criterii ex ante de integrare a obiectivelor de egalitate între 
bărbați și femei prin intermediul unor standarde și orientări în materie 
de egalitate de gen pentru toate fondurile europene structurale și de 
investiții;

– unor mecanisme de implementare, inclusiv prin implicarea unui 
organism de supraveghere a egalității de gen sau a unor experți în 
domeniul egalității de gen, și expertiza necesară pentru întocmirea, 
monitorizarea și evaluarea intervențiilor.
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3. Invaliditate Existența unui mecanism care să 
asigure o punere în aplicare eficientă și 
aplicarea Convenției Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap.

– Implementarea și punerea efectivă în aplicare a Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap este asigurată prin:
– punerea în aplicare a măsurilor în conformitate cu articolul 9 din 

Convenția ONU în vederea prevenirii, identificării și eliminării 
obstacolelor în calea accesibilității persoanelor cu handicap; 

– măsuri instituționale de punere în aplicare și supervizare a Convenției 
ONU în conformitate cu articolul 33 din Convenție;

– un plan de formare și de difuzare a informațiilor pentru personalul 
implicat în implementarea fondurilor;

– măsuri de consolidare a capacității administrative pentru 
implementarea și aplicarea Convenției ONU inclusiv dispoziții 
adecvate pentru monitorizarea conformității cu cerințele privind 
accesibilitatea.

4. Achizițiile 
publice

Existența unor măsuri de aplicare 
eficace a legislației UE în domeniul 
achizițiilor publice în ceea ce privește 
fondurile europene structurale și de 
investiții.

– măsuri pentru aplicarea eficientă a normelor UE în domeniul 
achizițiilor publice prin intermediul unor mecanisme adecvate;

– măsuri de asigurare a procedurilor transparente de acordare a 
contractelor;

– măsuri de formare profesională și difuzare a informațiilor pentru 
personalul implicat în implementarea fondurilor;

– măsuri de asigurare a capacității administrative de implementare și 
aplicare a legislației UE în domeniul achizițiilor publice.

5. Ajutoare de 
stat

Existența unor măsuri de aplicare 
eficace a legislației UE în domeniul 
ajutoarelor de stat în ceea ce privește 

– măsuri referitoare la aplicarea eficientă a normelor UE privind ajutoarele de 
stat;
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fondurile europene structurale și de 
investiții.

– măsuri de formare profesională și difuzare a informațiilor pentru 
personalul implicat în implementarea fondurilor;

– măsuri de asigurare a capacității administrative de implementare și 
aplicare a legislației UE în domeniul ajutoarelor de stat. 

6. Legislația de 
mediu privind 
evaluarea 
impactului 
asupra mediului 
(Environmental 
Impact 
Assessment -
EIA) și 
evaluarea 
strategică de 
mediu 
(Strategic 
Environmental 
Assessment -
SEA)

Existența unor măsuri de punere în 
aplicare eficientă a legislației Uniunii 
în domeniul mediului referitoare la EIA 
și SEA.

– măsuri referitoare la aplicarea eficientă a directivelor referitoare la 
EIA și SEA;

– măsuri de formare profesională și difuzare de informații pentru 
personalul care participă la punerea în aplicare a directivelor referitoare 
la EIA și SEA;

– măsuri de asigurare a unei capacități administrative suficiente.

7. Sistemele 
statistice și 
indicatorii de 
rezultat

Existența unei baze statistice necesare
pentru a efectua evaluări ale eficacității 
și impactului programelor.

Existența unui sistem de indicatori de 
rezultat necesari în scopul selectării 
acțiunilor care contribuie în modul cel 
mai eficient la obținerea rezultatelor 
dorite, în scopul monitorizării 

– Măsuri privind colectarea și agregarea rapidă a datelor statistice, cu 
următoarele elemente:
– identificarea surselor și mecanismelor de asigurare a validării statistice; 

– măsuri de publicare și acces public privind datele agregate;
– un sistem eficient de indicatori de rezultat care să includă:

– selectarea indicatorilor de rezultat pentru fiecare program care să 
ofere informații cu privire la motivația pentru selectarea 
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progreselor înregistrate în obținerea 
rezultatelor și al efectuării evaluării 
impactului.

acțiunilor politice finanțate prin program;

– stabilirea de ținte pentru acești indicatori.
– respectarea, pentru fiecare indicator, a cerințelor următoare: 

robustețea și validarea statistică, claritatea interpretării 
normative, capacitatea de reacție la politică, colectarea în timp 
util a datelor;

– proceduri pentru a se asigura că toate operațiunile finanțate prin 
program adoptă un sistem eficient de indicatori.
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