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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul il-perjodu ta' programmazzjoni, l-
Istat Membru jista' jittrasferixxi ammont sa 
massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni inizjali ta' 
prijorità u mhux aktar minn 3 % tal-baġit 
tal-programm lil prijorità oħra tal-istess 
Fond tal-istess programm. Għall-
programmi appoġġati mill-FEŻR u mill-
FSE+, it-trasferiment għandu jikkonċerna 
biss l-allokazzjonijiet għall-istess 
kategorija ta' reġjuni.

Matul il-perjodu ta' programmazzjoni, l-
Istat Membru jista' jittrasferixxi ammont sa 
massimu ta' 10 %, u sa massimu ta' 15% 
fil-każ tal-programmi appoġġati mill-
AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, tal-
allokazzjoni inizjali ta' prijorità u mhux 
aktar minn 10 % tal-baġit tal-programm lil 
prijorità oħra tal-istess Fond tal-istess 
programm. Huwa u jagħmel dan, l-Istat 
Membru għandu jirrispetta l-kodiċi ta' 
kondotta stabbilit mir-Regolament ta' 
Delega tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 240/2014. Għall-programmi appoġġati 
mill-FEŻR u mill-FSE+, it-trasferiment 
għandu jikkonċerna biss l-allokazzjonijiet 
għall-istess kategorija ta' reġjuni.
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1. L-awtorità ta' ġestjoni għandha 
twettaq evalwazzjonijiet tal-programm. 
Kull evalwazzjoni għandha tivvaluta l-
effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud Ewropew bil-
għan li titjib il-kwalità tat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

1. L-Istat Membru għandu jipprovdi 
r-riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
evalwazzjonijiet u jiżgura li tkun 
disponibbli l-kapaċità ta' evalwazzjoni 
xierqa. Kull evalwazzjoni għandha 
tivvaluta l-inklużività, in-natura 
nondiskriminatorja, l-effikaċja, l-
effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza, il-
viżibbiltà u l-valur miżjud tal-UE tal-
programm bil-għan li tittejjeb il-kwalità 
tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
programmi.
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