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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten får under programperioden 
föra över högst 5 % av den ursprungliga 
tilldelningen för en prioritering, men inte 
mer än 3 % av programbudgeten, till en 
annan prioritering för samma fond inom 
samma program. För program som får stöd 
från Eruf och ESF+ får överföring göras 
endast av anslagen för samma 
regionkategori.

Medlemsstaten får under programperioden 
föra över högst 10 % av den ursprungliga 
tilldelningen för en prioritering, och upp 
till 15 % när det gäller program som stöds 
av Amif, ISF och instrumentet för 
gränsförvaltning och visering, men inte 
mer än 10% av programbudgeten, till en 
annan prioritering för samma fond inom 
samma program. När den gör detta ska 
medlemsstaten respektera den 
uppförandekod som infördes genom 
kommissionens delegerade förordning 
(EG) nr 240/2014. För program som får 
stöd från Eruf och ESF+ får överföring 
göras endast av anslagen för samma 
regionkategori.
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den förvaltande myndigheten ska 
göra utvärderingar av programmet. Varje 
utvärdering ska innehålla en bedömning av 
programmets ändamålsenlighet, 
effektivitet, relevans, samstämmighet och 
EU-mervärde med syftet att förbättra 
kvaliteten när det gäller utformning och 
genomförande av programmen.

1. Medlemsstaten ska tillhandahålla 
de resurser som krävs för att göra 
utvärderingar och se till att lämplig 
utvärderingskapacitet finns att tillgå. 
Varje utvärdering ska innehålla en 
bedömning av programmets 
inkluderingspotential, icke-
diskriminerande beskaffenhet, 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, 
samstämmighet, synlighet och EU-
mervärde med syftet att förbättra kvaliteten 
när det gäller utformning och 
genomförande av programmen.

Or. en


