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LIITE
Indikaattorit
Asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamista mitataan
seuraavien indikaattorien perusteella:
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(a)

kansallisten viranomaisten lukumäärä ja tyyppi, hallintoyksiköt ja muut julkiset
yhteisöt kuten kansalliset ministeriöt tai sääntelyviranomaiset kussakin ohjelmasta
tukea saavassa jäsenvaltiossa;

(b)

tuen antajien lukumäärä ja tyyppi, kuten viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset ja
yksityisoikeudelliset elimet, joilla on julkisen palvelun tehtäviä, kansainväliset
organisaatiot, eriteltynä erityistavoitteittain, toimintalohkoittain ja tukea saavien
jäsenvaltioiden mukaan;

(c)

toteutettujen 6 artiklan mukaan tukikelpoisten toimien lukumäärä ja tyyppi, kuten
esimerkiksi asiantuntijoiden tarjoaminen käyttöön, koulutus ja seminaarit, eriteltynä
seuraavien perusteella:
(a)

maakohtaiset suositukset ja aiheelliset toimet, jotka liittyvät unionin
lainsäädännön
täytäntöönpanoon,
talouden
sopeutusohjelmiin
ja
jäsenvaltioiden oma-aloitteisiin uudistuksiin;

(b)

erityistavoite, toimintalohko ja tukea saava jäsenvaltio;

(c)

tuen
antajat,
kuten
viranomaiset,
julkisoikeudelliset
elimet
ja
yksityisoikeudelliset elimet, joilla on julkisen palvelun tehtäviä, kansainväliset
organisaatiot;

(d)

tuensaajat tukea saavassa jäsenvaltiossa, kuten kansalliset viranomaiset.

(d)

ohjelman mukaisiin toimiin perustuvien poliittisten ja oikeudellisten järjestelyjen
lukumäärä ja tyyppi, kuten poliittiset yhteisymmärryspöytäkirjat tai aiesopimukset,
sopimukset, joista on sovittu komission, uudistuskumppaneiden (tapauksen mukaan)
ja tuen tarjoajien kanssa, eriteltynä erityistavoitteittain, toimintalohkoittain ja tukea
saavan jäsenvaltion mukaan;

(e)

ohjelmasta tuettuihin toimiin perustuvien poliittisten aloitteiden lukumäärä (esim.
toimintasuunnitelmat, etenemissuunnitelmat, suuntaviivat, suositukset, suositeltu
lainsäädäntö) erityistavoitetta, toimintalohkoa ja tukea saavaa jäsenvaltiota kohden;

(f)

ohjelman mukaisten tukitoimien perusteella täytäntöönpantujen toimenpiteiden
lukumäärä toimintalohkoittain ja tukea saavaa jäsenvaltiota kohden, eriteltynä
maakohtaisen suosituksen tai unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien
toimien, talouden sopeutusohjelmien ja jäsenvaltion oma-aloitteisten uudistusten
mukaan;

(g)

ohjelman mukaista tukea saaneilta kansallisilta viranomaisilta, hallintoyksiköiltä ja
muilta julkisilta yhteisöiltä sekä (jos käytettävissä) muilta sidosryhmiltä/osallistujilta
saatu palaute ohjelmaan perustuvien toimien tuloksista ja/tai vaikutuksista
erityistavoitteittain, toimintalohkoittain ja tukea saavaa jäsenvaltiota kohden; lisäksi
esitetään kvantitatiivisia tai empiirisiä tietoja, jos niitä on saatavilla;

(h)

tuen antajien palaute sen tuen tuloksista ja/tai vaikutuksesta, jota ne ovat tarjonneet
ohjelman perusteella erityistavoitteen osalta tai toimintalohkolla, jolla ne ovat
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toimineet, eriteltynä tukea saavan jäsenvaltion mukaan;
kvantitatiivisia tai empiirisiä tietoja, jos niitä on saatavilla;
(i)

lisäksi

esitetään

kyseisten sidosryhmien näkemykset siitä, miten ohjelmalla on edistetty uudistuksen
toteuttamista erityistavoitteittain, toimintalohkoittain, tukea saavaa jäsenvaltiota
kohden; lisäksi esitetään kvantitatiivisia tai empiirisiä tietoja, jos niitä on saatavilla.

Näitä indikaattoreita käytetään saatavilla olevien tietojen mukaan (myös asianmukaiset
kvantitatiiviset tai empiiriset tiedot).
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