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Изменение 462
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка може да прехвърли 
по време на програмния период сума в 
размер на до 5 % от първоначално 
разпределените средства за даден 
приоритет и не повече от 3 % от 
бюджета на програмата към друг 
приоритет на един и същ фонд и на 
същата програма. За програмите, 
подпомагани по линия на ЕФРР и 
ЕСФ+, прехвърлянето се отнася 
единствено до отпуснатите средства за 
същата категория региони.

Държавата членка може да прехвърли 
по време на програмния период сума в 
размер на до 10%, и до 15% в случая на 
програми, подкрепяни от ФУМИ, 
ФВС и ИУГВ, от първоначално 
разпределените средства за даден 
приоритет и не повече от 10% от 
бюджета на програмата към друг 
приоритет на един и същ фонд и на 
същата програма. Когато извършва 
това държавата членка се съобразява 
с кодекса за поведение, установен с 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията. За програмите, 
подпомагани по линия на ЕФРР и 
ЕСФ+, прехвърлянето се отнася 
единствено до отпуснатите средства за 
същата категория региони.
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7.2.2019 A8-0043/463

Изменение 463
Ружа Томашич
от името на групата ECR

Доклад A8-0043/2019
Андрей Новаков
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган извършва 
оценки на програмата. Всяка оценка 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
програмата с цел подобряване на 
качеството на планирането и 
изпълнението на програмите.

1. Държавата членка осигурява 
ресурсите, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантира, че е налице подходящ 
капацитет за оценка. Всяка оценка 
разглежда приобщаващия и 
недискриминационен характер, 
ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността, 
видимостта и европейската добавена 
стойност на програмата с цел 
подобряване на качеството на 
планирането и изпълнението на 
програмите.
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