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Proposta de regulamento
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem afetar, 
no âmbito do acordo de parceria ou no 
pedido de alteração do programa, o 
montante do FEDER, do FSE+, do Fundo 
de Coesão e do FEAMP a contribuir para o 
InvestEU e fornecidos através de garantias 
orçamentais. O montante a contribuir 
para o InvestEU não pode exceder 5 % da 
afetação total de cada Fundo, exceto em 
casos devidamente justificados. Essas 
contribuições não constituem 
transferências de recursos na aceção do 
artigo 21.º

1. A partir de 1 de janeiro de 2023, os 
Estados-Membros podem afetar, com o 
acordo das autoridades de gestão em 
causa, no âmbito do pedido de alteração 
do programa, até 2% do FEDER, do FSE+, 
do Fundo de Coesão e do FEAMP a 
contribuir para o InvestEU e fornecidos 
através de garantias orçamentais. Até 3% 
da afetação total de cada Fundo podem 
ser adicionalmente afetados ao InvestEU 
no âmbito da revisão intercalar. Essas 
contribuições devem estar disponíveis 
para investimentos em conformidade com 
os objetivos da política de coesão na 
mesma categoria de regiões visadas pelos 
Fundos originais. Sempre que um 
montante do FEDER, do FSE + e do 
Fundo de Coesão contribuir para o 
InvestEU, devem aplicar-se as condições 
favoráveis descritas no artigo 11.º e nos 
anexos III e IV do presente regulamento. 
Apenas podem ser atribuídos os recursos 
de anos civis futuros.
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