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Tarkistus 462
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana 
siirtää saman ohjelman saman rahaston eri 
toimintalinjaan summan, joka on enintään 
viisi prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä 
määrärahoista ja enintään kolme prosenttia 
ohjelman budjetista. EAKR:stä ja ESR+:sta 
tuettavien ohjelmien osalta siirto saa 
koskea ainoastaan saman alueluokan 
määrärahoja.

Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana 
siirtää saman ohjelman saman rahaston eri 
toimintalinjaan summan, joka on enintään 
kymmenen prosenttia, ja enintään 15 
prosenttia AMIF:stä, ISF:stä ja BMVI:stä 
tuettavien ohjelmien osalta, toimintalinjan 
alkuperäisistä määrärahoista ja enintään 
kymmenen prosenttia ohjelman budjetista. 
Jäsenvaltion on tällöin noudatettava 
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 240/2014 säädettyjä 
käytännesääntöjä. EAKR:stä ja ESR+:sta 
tuettavien ohjelmien osalta siirto saa 
koskea ainoastaan saman alueluokan 
määrärahoja.
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Tarkistus 463
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ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit. 
Kussakin arvioinnissa on arvioitava 
ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, ja sen 
tarkoituksena on parantaa ohjelmien 
suunnittelun ja toteuttamisen laatua.

1. Jäsenvaltion on tarjottava riittävät 
resurssit arviointien suorittamista varten 
ja varmistettava riittävien 
arviointivalmiuksien saatavuus. Kussakin 
arvioinnissa on arvioitava ohjelman 
osallistavuutta, syrjimätöntä luonnetta, 
tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta, 
näkyvyyttä ja EU:n tasolla saatavaa 
lisäarvoa, ja sen tarkoituksena on parantaa 
ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen 
laatua.
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