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Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot aloca, în 
acordul de parteneriat sau în cererea de 
modificare a unui program, cuantumul 
contribuției FEDR, a FSE+, a Fondului de 
coeziune și a FEPAM, care urmează să fie 
vărsat către InvestEU și furnizat prin 
intermediul garanțiilor bugetare. 
Cuantumul contribuției care urmează să 
fie vărsat către InvestEU nu depășește 5 % 
din alocarea totală a fiecărui fond, cu 
excepția cazurilor justificate în mod 
corespunzător. Aceste contribuții nu 
constituie un transfer de resurse în 
temeiul articolului 21.

1. Începând de la 1 ianuarie 2023, 
statele membre pot aloca, cu acordul 
autorităților de management în cauză, în 
cererea de modificare a unui program, 
până la 2 % din FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune și FEPAM, sumă care urmează să 
fie vărsată către InvestEU și furnizată prin 
intermediul garanțiilor bugetare. Până la 
3 % din alocarea totală a fiecărui fond 
poate fi alocată în plus InvestEU în cadrul 
evaluării la jumătatea perioadei. Aceste 
contribuții sunt disponibile pentru 
investiții în concordanță cu obiectivele 
politicii de coeziune și în aceeași categorie 
de regiuni vizate de fondurile inițiale. Ori 
de câte ori o contribuție din FEDER, 
FSE+ și din Fondul de coeziune este 
vărsată către InvestEU, se aplică 
condițiile favorizante, astfel cum sunt 
descrise la articolul 11 și în anexele III și 
IV la prezentul regulament. Pot fi alocate 
numai resurse ale anilor calendaristici 
viitori.
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