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HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.2.2019 A8-0043/462

Módosítás 462
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam a programozási időszak alatt 
egy prioritás eredeti allokációjának 
legfeljebb 5 %-ának megfelelő összeget – a 
programköltségvetés legfeljebb 3 %-át – 
ugyanazon alap ugyanazon programjának 
egy másik prioritásába csoportosíthat át. 
Az ERFA és az ESZA+ által támogatott 
programok esetében az átcsoportosítás csak 
az ugyanazon régiókategóriákra vonatkozó 
allokációkat érinti.

A tagállam a programozási időszak alatt 
egy prioritás eredeti allokációjának 
legfeljebb 10%-ának megfelelő összeget, 
az AMIF, az ISF és a HAVE által 
támogatott programok esetében legfeljebb 
15%-ának megfelelő összeget és a 
programköltségvetés legfeljebb 10%-át 
csoportosíthatja át ugyanazon alap 
ugyanazon programjának egy másik 
prioritásába. Ennek során a tagállamnak 
tiszteletben kell tartania a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet által megállapított magatartási 
kódexet. Az ERFA és az ESZA+ által 
támogatott programok esetében az 
átcsoportosítás csak az ugyanazon 
régiókategóriákra vonatkozó allokációkat 
érinti.
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Módosítás 463
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság értékeléseket 
végez a program kapcsán. Az egyes 
értékelések felmérik a program 
hatékonyságát, eredményességét, 
relevanciáját, koherenciáját és uniós 
hozzáadott értékét azzal a céllal, hogy 
javítsák a programok tervezésének és 
végrehajtásának minőségét.

(1) A tagállam biztosítja az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, és 
biztosítja, hogy rendelkezésre álljon a 
megfelelő értékelési kapacitás. Az egyes 
értékelések felmérik a program 
inkluzivitását, megkülönböztetésmentes 
jellegét, hatékonyságát, eredményességét, 
relevanciáját, koherenciáját, láthatóságát 
és uniós hozzáadott értékét azzal a céllal, 
hogy javítsák a programok tervezésének és 
végrehajtásának minőségét.
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