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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten kan i 
programmeringsperioden overføre op til 5 
% af den oprindelige tildeling for en 
prioritet og ikke mere end 3 % af 
programbudgettet til en anden prioritet i 
samme program under den samme fond. 
For så vidt angår de programmer, der 
modtager støtte fra EFRU og ESF+, må 
overførslen kun vedrøre tildelinger til den 
samme regionskategori.

Medlemsstaten kan i 
programmeringsperioden overføre op til 
10 % – og op til 15 % i tilfælde af 
programmer, der støttes af AMIF, FIS og 
IGFV – af den oprindelige tildeling for en 
prioritet og ikke mere end 10 % af 
programbudgettet til en anden prioritet i 
samme program under den samme fond. I 
denne forbindelse overholder 
medlemsstaten den adfærdskodeks, der er 
fastsat i Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 240/2014. For så vidt 
angår de programmer, der modtager støtte 
fra EFRU og ESF+, må overførslen kun 
vedrøre tildelinger til den samme 
regionskategori.
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1. Forvaltningsmyndigheden 
foretager evalueringer af programmet. 
Hver evaluering skal indeholde en 
vurdering af programmets 
virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, 
sammenhæng og EU-merværdi med det 
formål at forbedre kvaliteten af 
udformningen og gennemførelsen af 
programmer.

1. Medlemsstaten tilvejebringer de 
midler, der er nødvendige for at foretage 
evalueringer, og sikrer, at den relevante 
evalueringskapacitet er til rådighed. Hver 
evaluering skal indeholde en vurdering af 
programmets inklusivitet, 
ikkediskriminerende karakter, 
virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, 
sammenhæng, synlighed og EU-merværdi 
med det formål at forbedre kvaliteten af 
udformningen og gennemførelsen af 
programmer.
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