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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul perioadei de programare, 
statul membru poate transfera o sumă de 
până la 5 % din alocarea inițială a unei 
priorități și nu mai mult de 3 % din bugetul 
programului către o altă prioritate a 
aceluiași fond sprijinind același program. 
Pentru programele sprijinite de FEDR și 
FSE+, transferul vizează numai alocările 
pentru aceeași categorie de regiuni.

Pe parcursul perioadei de programare, 
statul membru poate transfera o sumă de 
până la 10 %, și de până la 15 % în cazul 
programelor sprijinite de FAMI, FSI și 
IGVF, din alocarea inițială a unei priorități 
și nu mai mult de 10 % din bugetul 
programului către o altă prioritate a 
aceluiași fond sprijinind același program. 
În acest context, statul membru respectă 
codul de conduită stabilit prin 
Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 
al Comisiei. Pentru programele sprijinite 
de FEDR și FSE+, transferul vizează 
numai alocările pentru aceeași categorie de 
regiuni.
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea de management 
efectuează evaluări ale programului. 
Fiecare evaluare analizează programul din 
perspectiva eficacității, a eficienței, a 
relevanței, a coerenței și a valorii adăugate 
a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea 
elaborării și a implementării programelor.

1. Statul membru furnizează 
resursele necesare pentru efectuarea 
evaluărilor și asigură disponibilitatea 
unei capacități de evaluare adecvate. 
Fiecare evaluare analizează programul din 
perspectiva caracterului incluziv și 
nediscriminatoriu, a eficacității, a 
eficienței, a relevanței, a coerenței, a 
vizibilității și a valorii adăugate europene, 
cu scopul de a îmbunătăți calitatea 
elaborării și a implementării programelor.
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