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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė programavimo laikotarpiu 
gali ne daugiau kaip 5 proc. prioriteto 
pradinio asignavimo ir ne daugiau kaip 
3 proc. programos biudžeto perkelti kitam 
to paties fondo tos pačios programos 
prioritetui. ERPF ir ESF+ lėšomis remiamų 
programų atveju perkelti galima tik tos 
pačios regionų kategorijos asignavimus.

Valstybė narė programavimo laikotarpiu 
gali ne daugiau kaip 10 proc. prioriteto 
pradinio asignavimo, o programų, 
remiamų naudojantis PMIF, VSF ir 
Sienų valdymo ir vizų priemone, atveju ne 
kaip 15 proc. prioriteto pradinio 
asignavimo ir ne daugiau kaip 10 proc. 
programos biudžeto perkelti kitam to paties 
fondo tos pačios programos prioritetui. 
Perkeldama asignavimus valstybė narė 
laikosi Komisijos deleguotuoju 
reglamentu (ES) Nr. 240/2014 nustatyto 
elgesio kodekso. ERPF ir ESF+ lėšomis 
remiamų programų atveju perkelti galima 
tik tos pačios regionų kategorijos 
asignavimus.
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1. Programos vertinimą atlieka 
vadovaujančioji institucija. Kiekvieną 
kartą įvertinamas programos 
rezultatyvumas, veiksmingumas, 
aktualumas, suderinamumas ir ES pridėtinė 
vertė, kad programos būtų rengiamos ir 
įgyvendinamos kokybiškiau.

1. Valstybė narė suteikia išteklius, 
kurių reikia vertinimams atlikti, ir 
užtikrina atitinkamus vertinimo 
pajėgumus. Kiekvieną kartą įvertinamas 
programos įtraukumas, nediskriminacinis 
pobūdis, rezultatyvumas, veiksmingumas, 
aktualumas, suderinamumas, matomumas 
ir ES pridėtinė vertė, kad programos būtų 
rengiamos ir įgyvendinamos kokybiškiau.
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