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Poprawka 462
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W okresie programowania państwo 
członkowskie może dokonać przesunięcia 
kwoty wynoszącej do 5 % początkowej 
alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 
niż 3 % budżetu programu na rzecz innego 
priorytetu tego samego funduszu w ramach 
tego samego programu. W przypadku 
programów wspieranych z EFRR i EFS+ 
przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji 
dla tej samej kategorii regionu.

W okresie programowania państwo 
członkowskie może dokonać przesunięcia 
kwoty wynoszącej do 10 %, a w przypadku 
programów otrzymujących wsparcie w 
ramach FAMI, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Instrumentu na rzecz 
Zarządzania Granicami i Wiz do 15 % 
początkowej alokacji dla danego priorytetu 
i nie więcej niż 10 % budżetu programu na 
rzecz innego priorytetu tego samego 
funduszu w ramach tego samego 
programu. W takim przypadku państwo 
członkowskie przestrzega kodeksu 
postępowania ustanowionego w 
rozporządzeniu delegowanym Komisji 
(UE) nr 240/2014. W przypadku 
programów wspieranych z EFRR i EFS+ 
przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji 
dla tej samej kategorii regionu.
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Poprawka 463
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w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny programu. W każdej ocenie 
analizowana jest skuteczność programu, 
jego wydajność, przydatność, spójność 
i europejska wartość dodana w celu 
poprawy jakości opracowywania 
programów i ich realizacji.

1. Państwo członkowskie dostarcza 
środki niezbędne do przeprowadzania 
ocen i dba o udostępnienie odpowiednich 
zdolności w tym zakresie. W każdej ocenie 
analizuje się integracyjny i 
niedyskryminacyjny charakter programu, 
jego skuteczność, wydajność, przydatność, 
spójność, widoczność i europejską wartość 
dodaną w celu poprawy jakości 
opracowywania programów i ich realizacji.
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