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Predlog spremembe 462
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko v programskem 
obdobju prerazporedi do 5 % prvotne 
dodelitve za prednostno nalogo in največ 3 
% proračuna programa na drugo 
prednostno nalogo istega sklada istega 
programa. Pri programih, ki jih podpirata 
ESRR in ESS+, se prerazporeditev nanaša 
samo na dodelitve za isto kategorijo regij.

Država članica lahko v programskem 
obdobju prerazporedi do 10 %, za 
programe, ki jih podpirajo AMIF, SNV in 
IUMV, pa do 15 %, prvotne dodelitve za 
prednostno nalogo in največ 10 % 
proračuna programa na drugo prednostno 
nalogo istega sklada istega programa. Pri 
tem upošteva pravila ravnanja iz 
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 
240/2014. Pri programih, ki jih podpirata 
ESRR in ESS+, se prerazporeditev nanaša 
samo na dodelitve za isto kategorijo regij.
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Predlog spremembe 463
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vrednotenja programa izvaja 
organ upravljanja. V vsakem vrednotenju 
se za program oceni uspešnost, 
učinkovitost, ustreznost, skladnost in 
dodana vrednost EU, namen tega pa je 
izboljšati kakovost zasnove in izvajanja 
programov.

1. Država članica zagotovi potrebna 
sredstva za izvedbo vrednotenj in zagotovi, 
da so na voljo ustrezne zmogljivosti za 
vrednotenje. V vsakem vrednotenju se za 
program oceni vključevalnost, 
nediskriminatornost, uspešnost, 
učinkovitost, ustreznost, skladnost, 
prepoznavnost in dodana vrednost EU, 
namen tega pa je izboljšati kakovost 
zasnove in izvajanja programov.
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