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7.2.2019 A8-0043/462

Pozmeňujúci návrh 462
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže počas programového 
obdobia previesť maximálne 5 % 
počiatočnej alokácie na prioritu a 
maximálne do výšky 3 % programového 
rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého 
fondu rovnakého programu. V prípade 
programov podporovaných z EFRR a 
ESF+ sa prevod týka len alokácií pre 
rovnakú kategóriu regiónov.

Členský štát môže počas programového 
obdobia previesť maximálne 10 % – a 
maximálne 15 % v prípade programov 
podporovaných z AMIF, ISF a BMVI – 
počiatočnej alokácie na prioritu a 
maximálne do výšky 10 % programového 
rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého 
fondu rovnakého programu. Členský štát 
pritom rešpektuje kódex správania 
stanovený delegovaným nariadením 
Komisie (EÚ) č. 240/2014. V prípade 
programov podporovaných z EFRR a 
ESF+ sa prevod týka len alokácií pre 
rovnakú kategóriu regiónov.
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7.2.2019 A8-0043/463

Pozmeňujúci návrh 463
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR

Správa A8-0043/2019
Andrey Novakov
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre 
uvedené fondy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaci orgán programy 
vyhodnocuje. V každom hodnotení sa 
posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, 
koherentnosť a pridaná hodnota daného 
programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť 
kvalitu tvorby a implementácie programov.

1. Členský štát poskytuje zdroje 
potrebné na vykonávanie hodnotení a 
musí zabezpečiť, aby bola pre hodnotenia 
k dispozícii primeraná kapacita. V 
každom hodnotení sa posúdi inkluzívnosť, 
nediskriminačný charakter, efektívnosť, 
účinnosť, relevantnosť, koherentnosť, 
viditeľnosť a pridaná hodnota daného 
programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť 
kvalitu tvorby a implementácie programov.
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