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LV Vienoti daudzveidībā LV

7.2.2019 A8-0043/462

Grozījums Nr. 462
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Plānošanas periodā dalībvalsts var 
pārvietot summu līdz 5 % no sākotnējā 
piešķīruma prioritātei un ne vairāk kā 3 % 
no programmas budžeta citai tās pašas 
programmas tā paša fonda prioritātei. 
Attiecībā uz programmām, ko atbalsta no 
ERAF un ESF+, pārvietošana attiecas tikai 
uz piešķīrumiem tajā pašā reģionu 
kategorijā.

Plānošanas periodā dalībvalsts var 
pārvietot summu līdz 10 %, bet 
programmām, ko atbalsta no AMIF, IDF 
un BMVI — līdz 15 %, no sākotnējā 
piešķīruma prioritātei un ne vairāk kā 10 % 
no programmas budžeta citai tās pašas 
programmas tā paša fonda prioritātei. To 
darot, dalībvalsts ievēro ar Komisijas 
Deleģēto regulu (ES) Nr. 240/2014 
izveidoto rīcības kodeksu. Attiecībā uz 
programmām, ko atbalsta no ERAF un 
ESF+, pārvietošana attiecas tikai uz 
piešķīrumiem tajā pašā reģionu kategorijā.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

7.2.2019 A8-0043/463

Grozījums Nr. 463
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā 
uz tiem
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vadošā iestāde veic programmas 
izvērtēšanu. Katrā izvērtējumā novērtē 
programmas rezultativitāti, efektivitāti, 
relevantumu, saskaņotību un ES pievienoto 
vērtību ar mērķi uzlabot programmu 
izstrādes un īstenošanas kvalitāti.

1. Dalībvalsts nodrošina resursus, 
kas vajadzīgi izvērtēšanas veikšanai, un 
nodrošina, ka ir pieejama attiecīgā 
izvērtēšanas spēja. Katrā izvērtējumā 
novērtē programmas inkluzivitāti, 
nediskriminējošo raksturu, rezultativitāti, 
efektivitāti, relevantumu, saskaņotību, 
redzamību un ES pievienoto vērtību ar 
mērķi uzlabot programmu izstrādes un 
īstenošanas kvalitāti.
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