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ANEXĂ
Anexele I, II și V la propunerea Comisiei COM(2018) 375 se modifică după cum urmează:
(1) În anexa I, în tabelul 1 se introduc următoarele coduri ale dimensiunii:
„
023a

Finanțarea capitalului circulant al IMM-urilor sub formă de granturi pentru a răspunde unei situații de urgență*

0%

0%

095a

Echipamente și materiale critice necesare pentru a răspunde unei situații de urgență

0%

0%

*Codul 023a este disponibil pentru utilizare numai în cazul în care sunt puse în aplicare măsuri temporare pentru utilizarea FEDR ca răspuns la
circumstanțe excepționale, în temeiul articolului 11a din [propunerea modificată privind FEDR].”
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În anexa II, se introduce punctul 4a cu următorul text:

(2)

„4a. Transferuri către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte, între fonduri cu gestiune partajată, inclusiv între
fonduri ale politicii de coeziune, cu justificare
Trimitere: articolul 8 litera (d) și articolul 21
Tabelul 3a: Transferuri către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte*
Fond

FEDR

Categorie de
regiuni

Instrumentul 1

Instrumentul 2

Instrumentul 3

Instrumentul 4

Instrumentul 5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Mai dezvoltate
De tranziție
Mai puțin
dezvoltate
Ultraperiferice și
nordice slab
populate

FSE+

Mai dezvoltate
De tranziție
Mai puțin
dezvoltate
Ultraperiferice

FC
FEPAM
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Valoarea transferului

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

Total
*Sume cumulate pentru toate transferurile pe parcursul perioadei de programare.

Câmp de text [3000] (justificare)
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Tabelul 3b: Transferuri între fonduri cu gestiune partajată, inclusiv între fonduri ale politicii de coeziune*

Trimitere: articolul 8 și articolul 21
FEDR
Mai
dezvoltate

FEDR

De
tranziție

Mai puțin
dezvoltate

FSE+
Ultraperiferice și
nordice slab
populate

Mai
dezvoltate

De
tranziție

Mai puțin
dezvoltate

FC

FEPAM

FAMI

FSI

IMFV

Total

Ultraperiferice

Mai dezvoltate
De tranziție
Mai puțin
dezvoltate
Ultraperiferice și
nordice slab
populate

FSE+

Mai dezvoltate
De tranziție
Mai puțin
dezvoltate
Ultraperiferice

FC
FEPAM
Total
*Cuantumuri cumulative pentru toate transferurile din cursul perioadei de programare - transfer de până la 5 % în total din alocarea națională inițială pentru fiecare fond către orice alt instrument care face obiectul
gestiunii directe sau indirecte, transfer de până la 5 % în total din alocarea națională inițială pentru fiecare fond către un alt fond sau către alte fonduri și un transfer suplimentar de până la 5 % în total din alocarea
națională inițială per fond între FEDR, FSE+ sau Fondul de coeziune în limita resurselor globale ale statului membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică.”

Câmp de text [3000] (justificare)
”
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(3) În anexa V, punctul 3.A se modifică după cum urmează:
a) a doua căsuță de bifat se înlocuiește cu următorul text:
„
Modificare a programului legată de articolul 21, RDC (transferuri către instrumente care fac obiectul gestiunii
directe sau indirecte, între fonduri cu gestiune partajată, inclusiv între fonduri ale politicii de coeziune)

”
(b) la tabelul 16, se introduce următoarea rubrică:
„Justificare pentru transferul propus - articolul 21 alineatul (3)
Câmp de text [3 000]
”

(c) titlul tabelului 17 și nota de subsol corespunzătoare se înlocuiesc cu următorul text:
„Tabelul 17: Transferuri între fonduri cu gestiune partajată, inclusiv între fonduri ale politicii de coeziune*
*Cuantumuri cumulative pentru toate transferurile din cursul perioadei de programare - transfer de până la 5 % în total din alocarea națională inițială pentru fiecare fond către un alt fond sau către alte fonduri și un
transfer suplimentar de până la 5 % în total din alocarea națională inițială per fond între FEDR, FSE+ sau Fondul de coeziune în limita resurselor globale ale statului membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru
ocuparea forței de muncă și creștere economică.”

(d) la tabelul 17, se introduce următoarea rubrică:
„Justificare pentru transferul propus - articolul 21 alineatul (3)
Câmp de text [3 000]
”
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