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Alteração 462
Ruža Tomašić
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Durante o período de programação, o 
Estado-Membro pode transferir um 
montante correspondente até 5 % da 
dotação inicial de uma prioridade, e não 
mais de 3 % do orçamento do programa, 
para outra prioridade do mesmo Fundo do 
mesmo programa. No que diz respeito aos 
programas apoiados pelo FEDER e o 
FSE+, a transferência apenas pode 
respeitar a dotações para a mesma 
categoria de região.

Durante o período de programação, o 
Estado-Membro pode transferir um 
montante correspondente até 10 %, e até 
15% para os programas apoiados pelo 
FAMI, o FSI e o IGFV, da dotação inicial 
de uma prioridade, e não mais de 10% do 
orçamento do programa, para outra 
prioridade do mesmo Fundo do mesmo 
programa. Ao fazê-lo, o Estado-Membro 
deve respeitar o código de conduta 
estabelecido pelo Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 da Comissão. No que 
diz respeito aos programas apoiados pelo 
FEDER e o FSE+, a transferência apenas 
pode respeitar a dotações para a mesma 
categoria de região.
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(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Compete à autoridade de gestão 
realizar a avaliação dos programas. Cada 
avaliação deve examinar a eficácia, a 
eficiência, a relevância, a coerência e o 
valor acrescentado europeu do programa 
em causa, com vista a melhorar a sua 
qualidade de elaboração e execução.

1. O Estado-Membro deve fornecer 
os recursos necessários à realização das 
avaliações e garantir a disponibilização de 
meios suficientes para este efeito. Cada 
avaliação deve examinar a inclusividade, o 
caráter não discriminatório, a eficácia, a 
eficiência, a relevância, a coerência, a 
visibilidade e o valor acrescentado europeu 
do programa em causa, com vista a 
melhorar a sua qualidade de elaboração e 
execução.
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