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Pozměňovací návrh 462
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech 
pro tyto fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může během programového 
období převést až 5 % původního přídělu 
na jednu prioritu a maximálně 3 % 
rozpočtu programu na jinou prioritu 
stejného fondu a stejného programu. V 
případě programů podporovaných z EFRR 
a ESF+ se převod týká pouze přídělů pro 
stejnou kategorii regionu.

Členský stát může během programového 
období převést až 10 % původního přídělu 
na jednu prioritu, až 15 % v případě 
programů podporovaných Azylovým, 
migračním a integračním fondem 
(AMIF), Fondem pro vnitřní bezpečnost 
(ISF) a nástrojem pro správu hranic a 
víza (BMVI) a maximálně 10 % rozpočtu 
programu na jinou prioritu stejného fondu 
a stejného programu. Dodržuje přitom 
kodex chování stanovený nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 240/2014. V případě programů 
podporovaných z EFRR a ESF+ se převod 
týká pouze přídělů pro stejnou kategorii 
regionu.
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Pozměňovací návrh 463
Ruža Tomašić
za skupinu ECR

Zpráva A8-0043/2019
Andrey Novakov
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech 
pro tyto fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídicí orgán provádí hodnocení 
programu. Každé hodnocení posoudí jeho 
účinnost, efektivitu, relevanci, soudržnost a 
přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem 
zvýšení kvality struktury a provádění 
programu.

1. Členský stát poskytne zdroje 
nezbytné pro provedení hodnocení 
a zajistí, aby byla pro hodnocení 
k dispozici odpovídající kapacita. Každé 
hodnocení programu posoudí jeho 
inkluzivnost, nediskriminační povahu, 
účinnost, efektivitu, relevanci, soudržnost, 
viditelnost a přidanou hodnotu na úrovni 
EU za účelem zvýšení kvality jeho 
struktury a provádění.
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