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Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, както и финансови правила за тях
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В споразумението за 
партньорство или в искането за 
изменение на програмата държавите 
членки могат да разпределят размера на 
приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния 
фонд и ЕФМДР, който да бъде 
прехвърлен към InvestEU и изпълнен 
под формата на бюджетни гаранции. 
Размерът на приноса към InvestEU не 
може да надвишава 5 % от общия 
размер на отпуснатите средства по 
всеки един от фондовете, освен в 
надлежно обосновани случаи. Този 
принос не представлява прехвърляне 
на средства по смисъла на член 21.

1. От 1 януари 2023 г. в искането 
за изменение на програмата държавите 
членки могат, със съгласието на 
съответните управляващи органи, да 
разпределят до 2% от приноса от ЕФРР, 
ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР, 
който да бъде прехвърлен към InvestEU 
и изпълнен под формата на бюджетни 
гаранции. До 3% от общия размер на 
отпуснатите средства по всеки един от 
фондовете може да бъде 
допълнително разпределен към 
InvestEU в рамките на междинния 
преглед. Този принос се предоставя за 
инвестиции в съответствие с целите 
на политиката на сближаване и в 
същата категория региони, към 
които са насочени фондовете по 
произход. Когато сума от ЕФРР, 
ЕСФ+, Кохезионния фонд се 
предоставя като принос на InvestEU, 
следва да се прилагат 
благоприятстващите условия 
съгласно посоченото в член 11 от 
настоящия регламент и в 
приложения III и IV към него. Могат 
да бъдат разпределяни само средства 
от бъдещи календарни години.
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