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Predlog spremembe 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Priloga V – tabela 2 – predhodni pogoji - splošne predhodne pogojenosti

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Območje Predhodna pogojenost Merila za izpolnitev

1. Boj proti 
diskriminaciji

Obstoj mehanizma, ki zagotavlja 
učinkovito izvajanje in uporabo 
Direktive 2000/78/ES z dne 
27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu ter Direktive 2000/43/ES z dne 
29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost.

– Učinkovito izvajanje in uporaba direktiv EU 2000/78/ES in 2000/43/ES o 
boju proti diskriminaciji se zagotavljata z:

– institucionalno ureditvijo za izvajanje, uporabo in nadzor direktiv EU o 
boju proti diskriminaciji;

– strategijo za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, 
vključeno v izvajanje skladov;

– ukrepi za povečanje upravnih zmogljivosti za izvajanje in uporabo 
direktiv EU o boju proti diskriminaciji.

2. Enakost 
spolov

Obstoj strategije za spodbujanje 
enakosti spolov in obstoj mehanizma, s 
katerim se zagotavlja učinkovito 
izvajanje te strategije.

– Učinkovito izvajanje in uporaba izrecne strategije za spodbujanje enakosti 
spolov se zagotavljata s:
– sistemom za zbiranje in analizo podatkov in kazalnikov, razčlenjenih 

po spolu, ter za oblikovanje politik za enakost spolov, ki so podprte z 
dejstvi;

– načrtom in predhodnimi merili za vključevanje ciljev glede enakosti 
spolov z uporabo standardov in smernic na tem področju;
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– mehanizmi za izvajanje, vključno z organom za enakost spolov ter 
strokovnim znanjem za zasnovo, spremljanje in vrednotenje ukrepov.

3. Invalidnost Obstoj mehanizma, s katerim se 
zagotavljata učinkovita izvajanje in 
uporaba Konvencije Združenih narodov 
o pravicah invalidov.

– Učinkovito izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov se zagotavljata z:
– izvajanjem ukrepov v skladu s členom 9 konvencije Združenih 

narodov, da bi se preprečile, prepoznale in odpravile ovire pri 
dostopnosti za invalide: 

– institucionalno ureditvijo za izvajanje in nadzor izvajanja konvencije 
Združenih narodov v skladu s členom 33 Konvencije;

– načrtom za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, vključeno 
v izvajanje skladov;

– ukrepi za krepitev upravne zmogljivosti za izvajanje in uporabo 
Konvencije Združenih narodov, vključno z ustrezno ureditvijo za 
spremljanje skladnosti z zahtevami za dostopnost.

4. Javna 
naročila

Obstoj mehanizma, s katerim se 
zagotavljajo učinkovita izvajanje in 
uporabo direktiv 2004/18/ES in 
2004/17/ES ter njun ustrezen nadzor in 
spremljanje.

– Učinkovito izvajanje in uporaba direktiv 2004/18/ES in 2004/17/ES se 
zagotavljata s:

– popolnim prenosom direktiv 2004/18/ES in 2004/17/ES;
– institucionalno ureditvijo za izvajanje, uporabo in spremljanje 

zakonodaje EU o javnih naročilih;
– ukrepi, ki zagotavljajo ustrezen nadzor in spremljanje preglednih 

postopkov oddaje javnih naročil ter ustrezne informacije o teh 
postopkih;

– strategijo za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, 
vključeno v izvajanje skladov;
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– ukrepi za krepitev upravnih zmogljivosti za izvajanje in uporabo 
zakonodaje EU o javnih naročilih.

5. Državna 
pomoč

Obstoj mehanizma, s katerim se 
zagotavljata učinkovita izvajanje in 
uporaba zakonodaje EU o državni 
pomoči. 

– Učinkovito izvajanje in uporaba zakonodaje EU o državni pomoči se 
zagotavljata z:

– institucionalno ureditvijo za izvajanje, uporabo in nadzor zakonodaje 
EU o državni pomoči;

– strategijo za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, 
vključeno v izvajanje skladov;

– ukrepi za krepitev upravnih zmogljivosti za izvajanje in uporabo pravil 
EU o državni pomoči. 

6. Okoljska 
zakonodaja v 
zvezi s presojo 
vplivov na 
okolje in 
strateško 
okoljsko 
presojo

Obstoj mehanizma, s katerim se 
zagotavljata učinkovito izvajanje in 
uporaba okoljske zakonodaje Unije v 
zvezi s presojo vplivov na okolje in 
strateško okoljsko presojo v skladu z 
Direktivo (85/337/EGS) z dne 
27. junija 1985 o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih projektov 
na okolje ter Direktivo (2001/42/ES) z 
dne 27. junija 2001 o presoji vplivov 
nekaterih načrtov in programov na 
okolje.

– Učinkovito izvajanje in uporaba okoljske zakonodaje Unije se zagotavljata 
s:
– popolnim in pravilnim prenosom direktiv o presoji vplivov na okolje 

in strateški okoljski presoji;
– institucionalno ureditvijo za izvajanje, uporabo in nadzor direktiv o 

presoji vplivov na okolje in strateški okoljski presoji;
– strategijo za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, 

vključeno v izvajanje direktiv o presoji vplivov na okolje in strateški 
okoljski presoji;

– ukrepi za zadostne upravne zmogljivosti.
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7. Statistični 
sistemi in 
kazalniki 
rezultatov

Obstoj statističnega sistema za 
izvajanje ocen za presojo učinkovitosti 
in učinkov programov.

Obstoj učinkovitega sistema kazalnikov 
rezultatov za spremljanje napredka pri 
doseganju rezultatov in izvajanje ocene 
učinka.

– Oblikovan je večletni načrt za pravočasno zbiranje in združevanje podatkov, 
ki vključuje:
– opredelitev virov in mehanizmov za zagotavljanje statističnega 

validiranja; 
– ureditev za objavo in javni dostop;

– učinkovit sistem kazalnikov rezultatov, ki vključuje:
– izbiro kazalnikov rezultatov za vsak program, ki zagotavlja informacije 

o tistih vidikih dobrega počutja in napredka ljudi, ki spodbujajo ukrepe 
politike, ki se financirajo iz programa;

– določitev ciljev za te kazalnike;
– upoštevanje naslednjih pogojev za vsak kazalnik: zanesljivost in 

statistično validiranje, jasnost normativne razlage, odzivnost na 
politike, pravočasno zbiranje in javna dostopnost podatkov;

– ustrezne postopke, s katerimi se zagotovi, da se pri vseh dejavnosti, ki 
se financirajo iz programa, sprejme učinkovit sistem kazalnikov.

Predlog spremembe

Območje Predhodna pogojenost Merila za izpolnitev

1. Boj proti 
diskriminaciji

Obstoj mehanizma, ki zagotavlja 
učinkovito izvajanje in uporabo 
Direktive 2000/78/ES z dne 

– Učinkovito izvajanje in uporaba direktiv EU 2000/78/ES in 2000/43/ES o 
boju proti diskriminaciji se zagotavljata z:
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27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu ter Direktive 2000/43/ES z dne 
29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost.

– institucionalno ureditvijo za izvajanje, uporabo in nadzor direktiv EU o 
boju proti diskriminaciji;

– strategijo za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, 
vključeno v izvajanje skladov;

– ukrepi za povečanje upravnih zmogljivosti za izvajanje in uporabo 
direktiv EU o boju proti diskriminaciji;

– sistemi za zbiranje podatkov, ločenih glede na Rome, invalide, ženske, 
mlade in starejše ter njihovo uporabo pri spremljanju in ocenjevanju.

2. Enakost 
spolov

Obstoj strategije za dosego ciljev Unije
na področju enakosti spolov in obstoj 
mehanizma, s katerim se zagotavlja 
učinkovito izvajanje te strategije, in 
sicer s pomočjo vključevanja načela 
enakosti spolov in posebnih ukrepov.

– Učinkovito izvajanje in uporaba izrecne strategije za spodbujanje enakosti 
spolov se zagotavljata s:
– sistemom za zbiranje in analizo podatkov in kazalnikov, razčlenjenih 

po spolu, ter za oblikovanje politik za enakost spolov, ki so podprte z 
dejstvi;

– načrtom in predhodnimi merili za vključevanje ciljev glede enakosti 
spolov z uporabo standardov in smernic na področju enakosti spolov za 
vse evropske strukturne in investicijske sklade;

– mehanizmi za izvajanje, vključno z organom ali strokovnjaki za 
enakost spolov ter strokovnim znanjem za zasnovo, spremljanje in 
vrednotenje ukrepov.

3. Invalidnost Obstoj mehanizma, s katerim se 
zagotavljata učinkovita izvajanje in 
uporaba Konvencije Združenih narodov 
o pravicah invalidov.

– Učinkovito izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov se zagotavljata z:
– izvajanjem ukrepov v skladu s členom 9 konvencije Združenih 

narodov, da bi se preprečile, prepoznale in odpravile ovire pri 
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dostopnosti za invalide: 

– institucionalno ureditvijo za izvajanje in nadzor izvajanja konvencije 
Združenih narodov v skladu s členom 33 Konvencije;

– načrtom za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, vključeno 
v izvajanje skladov;

– ukrepi za krepitev upravne zmogljivosti za izvajanje in uporabo 
Konvencije Združenih narodov, vključno z ustrezno ureditvijo za 
spremljanje skladnosti z zahtevami za dostopnost.

4. 4.. Javna 
naročila

Obstoj ureditev za učinkovito uporabo 
zakonodaje EU o javnih naročilih na 
področju evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov.

– ureditve za učinkovito uporabo zakonodaje EU o javnih naročilih, 
podprte z ustreznimi mehanizmi;

– ureditve, ki zagotavljajo pregledne postopke oddaje javnih naročil;

– ureditve za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, vključeno 
v izvajanje skladov;

– ureditve za zagotovitev upravnih zmogljivosti za izvajanje in uporabo 
pravil EU o javnih naročilih

5. Državna 
pomoč

Obstoj ureditev za učinkovito uporabo 
zakonodaje EU o državni pomoči na 
področju evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov.

– ureditve za učinkovito uporabo pravil EU o državni pomoči;

– ureditve za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, vključeno 
v izvajanje skladov;

– ureditve za zagotovitev upravnih zmogljivosti za izvajanje in uporabo 
pravil EU o državni pomoči. 

6. Okoljska 
zakonodaja v 
zvezi s presojo 

Obstoj ureditev za učinkovito uporabo 
okoljske zakonodaje Unije v zvezi s 
presojo vplivov na okolje in strateško 

– ureditve za učinkovito uporabo direktiv o presoji vplivov na okolje in o 
strateški okoljski presoji;
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vplivov na 
okolje in 
strateško 
okoljsko 
presojo

okoljsko presojo. – ureditve za usposabljanje in razširjanje informacij za osebje, vključeno 
v izvajanje direktiv o presoji vplivov na okolje in o strateški okoljski 
presoji;

– ureditve za zagotovitev zadostnih upravnih zmogljivosti.

7. Statistični 
sistemi in 
kazalniki 
rezultatov

Obstoj potrebne statistične podlage za 
izvajanje ocen za presojo učinkovitosti 
in učinkov programov.

Obstoj sistema kazalnikov rezultatov, 
potrebnih za izbiro ukrepov, ki 
najučinkoviteje prispevajo k želenim 
rezultatom, za spremljanje napredka pri 
doseganju rezultatov in izvajanje ocene 
učinka.

– ureditve za pravočasno zbiranje in združevanje statističnih podatkov, ki 
vključuje naslednje elemente:

– opredelitev virov in mehanizmov za zagotavljanje statističnega 
validiranja; 

– ureditev za objavo in javni dostop do zbranih podatkov;
– učinkovit sistem kazalnikov rezultatov, ki vključuje:

– izbiro kazalnikov rezultatov za vsak program, ki zagotavlja 
informacije o tem, kako se izbirajo ukrepi politike, ki se 
financirajo iz programa;

– določitev ciljev za te kazalnike;

– upoštevanje naslednjih pogojev za vsak kazalnik: zanesljivost in 
statistično validiranje, jasnost normativne razlage, odzivnost na 
politiko, pravočasno zbiranje podatkov.

– postopki, s katerimi se zagotovi, da se pri vseh dejavnosti, ki se 
financirajo iz programa, sprejme učinkovit sistem kazalnikov.

Or. en
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