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Τροπολογία 462
Ruža Tomašić
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού ποσό έως το 5 % του 
αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας 
και, το πολύ έως το 3 % του 
προϋπολογισμού του προγράμματος σε 
άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του 
ίδιου προγράμματος. Για τα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ+, η μεταφορά αφορά μόνο κονδύλια 
για την ίδια κατηγορία περιφέρειας.

Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού ποσό έως το 10 %, και 
έως το 15 %, προκειμένου για 
προγράμματα που στηρίζονται από το 
ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, του 
αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας 
και, το πολύ έως το 10 % του 
προϋπολογισμού του προγράμματος σε 
άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του 
ίδιου προγράμματος. Στην περίπτωση 
αυτή, το κράτος μέλος σέβεται τον 
κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε από 
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. Για τα 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, η μεταφορά αφορά 
μόνο κονδύλια για την ίδια κατηγορία 
περιφέρειας.
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Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή διενεργεί 
αξιολογήσεις του προγράμματος. Σε κάθε 
αξιολόγηση εκτιμάται η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων.

1. Το κράτος μέλος παρέχει τους 
πόρους που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και διασφαλίζει ότι 
υπάρχει διαθέσιμο το ενδεδειγμένο 
δυναμικό αξιολόγησης. Σε κάθε 
αξιολόγηση εκτιμάται η απουσία 
αποκλεισμών, η αμεροληψία, η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
συνάφεια, η συνέπεια, η προβολή και η 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία του 
προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων.
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