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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaat kan tijdens de
programmeringsperiode een bedrag van
maximaal 5 % van de initiële toewijzing
van een prioriteit en niet meer dan 3 % van
de programmabegroting overdragen naar
een ander fonds van hetzelfde programma.
Voor de door het EFRO en het ESF+
ondersteunde programma's heeft de
overdracht enkel betrekking op
toewijzingen uit dezelfde regiocategorie.

De lidstaat kan tijdens de
programmeringsperiode een bedrag van
maximaal 10 %, en in het geval van de
door het AMIF, het ISF en het BMVI
ondersteunde programma's maximaal
15 % van de initiële toewijzing van een
prioriteit en niet meer dan 10 % van de
programmabegroting overdragen naar een
ander fonds van hetzelfde programma.
Daarbij neemt de lidstaat de gedragscode
in acht die is vastgesteld bij Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 240/2014 van de
Commissie. Voor de door het EFRO en het
ESF+ ondersteunde programma's heeft de
overdracht enkel betrekking op
toewijzingen uit dezelfde regiocategorie.
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De beheersautoriteit voert
evaluatie van het programma uit. Elke
evaluatie bevat een beoordeling van de
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie,
samenhang en EU-meerwaarde met het oog
op de verbetering van de kwaliteit van het
ontwerp en de uitvoering van de
programma's.

1.
De lidstaat voorziet in de
noodzakelijke middelen om evaluaties uit
te voeren en zorgt ervoor dat de passende
evaluatiecapaciteit beschikbaar is. Elke
evaluatie bevat een beoordeling van de
inclusiviteit, niet-discriminerende aard,
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie,
samenhang, zichtbaarheid en EUmeerwaarde van het programma met het
oog op de verbetering van de kwaliteit van
het ontwerp en de uitvoering van de
programma's.
Or. en
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