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BIJLAGE
bij het
Gewijzigd voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een
rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de
financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds
voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

NL

NL

BIJLAGE
De bijlagen I, II en V bij Voorstel COM(2018) 375 van de Commissie worden als volgt gewijzigd:
1) In bijlage I worden de volgende dimensiecodes in tabel 1 ingevoegd:
“
023 bis

Financiering van bedrijfskapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen in de vorm van subsidies om te reageren op
noodsituaties*

0%

0%

095 bis

Kritische apparatuur en kritisch materiaal die nodig zijn om te reageren op noodsituaties

0%

0%

*Code 023 bis kan enkel worden gebruikt indien tijdelijke maatregelen voor het gebruik van het EFRO als reactie op buitengewone
omstandigheden worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 11 bis van [gewijzigd voorstel EFRO].”.
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2)

In bijlage II wordt het volgende punt 4 bis ingevoegd:

“4 bis. Overdrachten naar instrumenten in direct of indirect beheer, tussen fondsen onder gedeeld beheer, met inbegrip van fondsen
voor het cohesiebeleid, met motivering
Referentie: Artikel 8, onder d), en artikel 21
Tabel 3 bis: Overdrachten naar instrumenten in direct of indirect beheer*
Fonds

EFRO

Regiocategorie

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Meer ontwikkeld
Overgang
Minder ontwikkeld
Ultraperifeer en
noordelijk
dunbevolkt

ESF+

Meer ontwikkeld
Overgang
Minder ontwikkeld
Ultraperifeer

CF
EFMZV
Totaal
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Overgedragen bedrag
(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

*Cumulatieve bedragen voor alle overdrachten tijdens de programmeringsperiode.

Tekstveld [3 000] (motivering)
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Tabel 3 ter: Overdrachten tussen fondsen in gedeeld beheer, met inbegrip van fondsen voor het cohesiebeleid*

Artikelen 8 en 21
EFRO
Meer
ontwikkeld

EFRO

Overgang

Minder
ontwikkeld

ESF+
Ultraperifeer en
noordelijk
dunbevolkt

Meer
ontwikkeld

Overgang

Minder
ontwikkeld

CF

EFMZV

AMIF

ISF

BMVI

Totaal

Ultraperifeer

Meer ontwikkeld
Overgang
Minder
ontwikkeld
Ultraperifeer en
noordelijk
dunbevolkt

ESF+

Meer ontwikkeld
Overgang
Minder
ontwikkeld
Ultraperifeer

CF
EFMZV
Totaal
Cumulatieve bedragen voor alle overdrachten tijdens de programmeringsperiode - overdracht van in totaal maximaal 5 % van de initiële nationale toewijzing uit elk fonds naar een ander instrument in direct of indirect
beheer, overdracht van in totaal maximaal 5 % van de initiële nationale toewijzing uit elk fonds naar een ander fonds of andere fondsen en aanvullende overdracht van in totaal maximaal 5 % van de initiële nationale
toewijzing per fonds tussen het EFRO, het ESF+ of het Cohesiefonds binnen de grenzen van de totale middelen van de lidstaat in het kader van de doelstelling “investeren in werkgelegenheid en groei”

Tekstveld [3 000] (motivering)
”.
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3) In bijlage V wordt punt 3.A als volgt gewijzigd:
a) het tweede aankruisvakje wordt vervangen door:
“
Programmawijziging met betrekking tot artikel 21 van de GB-verordening (overdrachten naar instrumenten in
direct of indirect beheer, tussen fondsen onder gedeeld beheer, met inbegrip van fondsen voor het
cohesiebeleid)

”;
b) onder tabel 16 wordt het volgende vak ingevoegd:
“Motivering van de voorgestelde overdracht – artikel 21, lid 3
Tekstveld [3 000]
”;

c) de titel van tabel 17 en de bijbehorende voetnoot worden vervangen door:
“Tabel 17: Overdrachten tussen fondsen in gedeeld beheer, met inbegrip van fondsen voor het cohesiebeleid*
*Cumulatieve bedragen voor alle overdrachten tijdens de programmeringsperiode - overdracht van in totaal maximaal 5 % van de initiële nationale toewijzing uit elk fonds naar een ander fonds of andere fondsen
en aanvullende overdracht van in totaal maximaal 5 % van de initiële nationale toewijzing per fonds tussen het EFRO, het ESF+ of het Cohesiefonds binnen de grenzen van de totale middelen van de lidstaat in het
kader van de doelstelling “investeren in werkgelegenheid en groei”.”;

d) onder tabel 17 wordt het volgende vak ingevoegd:
“Motivering van de voorgestelde overdracht – artikel 21, lid 3
Tekstveld [3 000]
”.
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