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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag til forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk 

territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

og de eksterne finansieringsinstrumenter (EFI), offentliggjort den 29. maj 2018, indeholder 

væsentlige ændringer med hensyn til den overordnede struktur for territorialt samarbejde samt 

de fremtidige programmer for grænseoverskridende samarbejde.  

Den første betydelige ændring er Kommissionens forslag om at omlægge 

samarbejdsområderne ved bl.a. at koncentrere det grænseoverskridende samarbejde om 

landgrænser og integrere det grænseoverskridende samarbejde om søgrænser i en udvidet 

komponent vedrørende "tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde". Ordføreren 

mener, at dette vil bringe nuværende og fremtidige maritime grænseoverskridende 

programmer, især i Middelhavsområdet, i fare. Formålet med Interreg bør være at skabe 

stærke forbindelser og styrke partnerskaber mellem nabolande, som deler enten land- eller 

søgrænse. Dette er særlig vigtigt for programmerne i Middelhavet, hvor investeringer i 

partnerlande og deres stabilitet også er investeringer i Den Europæiske Unions sikkerhed og 

stabilitet. Ordføreren stiller derfor ændringsforslag om at genindføre grænseoverskridende 

havsamarbejdsprogrammer, selv om der ikke er nogen fast forbindelse over havet, og tilpasser 

bevillingerne til komponent 1 i overensstemmelse hermed.  

En anden vigtig ændring i forslaget til Interreg-forordning er forslaget om at anvende et fælles 

regelsæt for både det interne samarbejde mellem medlemsstaterne og samarbejdet mellem 

EU-medlemsstater og ikke-EU-lande. De regler, der fastsættes i Interreg-forordningen, vil 

dermed også komme til at påvirke programmer for grænseoverskridende samarbejde, der 

medfinansieres af EU's eksterne finansieringsinstrumenter, såsom naboskabs-, udviklings- og 

samarbejdsinstrumentet (NDICI) og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III).  

Dette er en væsentlig ændring i forhold til den nuværende periode 2014-2020, hvor eksterne 

grænseoverskridende samarbejdsprogrammer er reguleret ved specifikke 

gennemførelsesforordninger. Ordføreren foreslår, at der, når eksterne 

finansieringsinstrumenter anvendes til medfinansiering af Interreg-programmer, tages fuldt 

hensyn til deres mål og prioriteter som anført i de respektive forordninger, og at de nævnes 

udtrykkeligt i Interreg-forordningen. 

Forslaget til Interreg-forordning præciserer allerede, hvor store dele af IPA III- og NDICI-

finansieringsrammerne der skal stilles til rådighed for Interreg-programmer. For at få mere 

fleksibilitet foreslår ordføreren, at tallene fjernes, og at der i stedet tilføjes henvisninger til 

IPA III- og NDICI-forordningerne, idet det forventes, at margenerne fastsættes i de 

pågældende forordninger. 

Selv om bestræbelserne på at forenkle og maksimere synergierne mellem de forskellige fonde 

hilses velkommen, mener ordføreren, at der ikke bør ses bort fra hovedformålene med EFI. 

Han foreslår derfor ændringer i denne henseende og anfører, at det eksterne 

grænseoverskridende samarbejde under Interreg-forordningen bør supplere 

grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, der er omfattet af førtiltrædelses- og 

naboskabsinstrumenterne. IPA-bistanden bør fortsat støtte modtagernes bestræbelser på at 

fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial 

udvikling, herunder via gennemførelsen af Unionens makroregionale strategier. Hvad angår 
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NDICI-bistanden, bør Unionen udvikle særlige forbindelser med sine nabolande med henblik 

på at skabe et område med velstand og godt naboskab, der bygger på Unionens målsætninger 

og principperne for Unionens optræden udadtil.  

Ordføreren fastholder desuden, at der bør være større fleksibilitet omkring indgivelsen af 

programdokumenter, når partnerlande er involveret, da erfaringerne viser, at de har brug for 

mere tid, da deres procedurer ikke er i overensstemmelse med procedurerne i Unionens 

medlemsstater. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 

at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Ifølge artikel 176 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

("TEUF") skal Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at 

udligne de største regionale skævheder i 

Unionen. I henhold til nævnte artikel og 

artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU 

således bidrage til at formindske 

forskellene mellem de forskellige regioners 

udviklingsniveauer og forbedre situationen 

for de mindst begunstigede områder, idet 

der lægges særlig vægt på visse kategorier 

af områder, bl.a. grænseoverskridende 

områder, som er udtrykkeligt nævnt. 

(1) Ifølge artikel 176 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

("TEUF") skal Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at 

udligne de største regionale skævheder i 

Unionen. I henhold til nævnte artikel og 

artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU 

således bidrage til at formindske 

forskellene mellem de forskellige områders 

udviklingsniveauer og forbedre situationen 

for de mindst begunstigede områder, idet 

der lægges særlig vægt på visse kategorier 

af områder, bl.a. landdistrikter, områder i 

en industriel overgangsproces og 

områder, der lider under alvorlige 

naturbetingede eller demografiske 

ulemper af permanent art, bl.a. de 

nordligste meget tyndt befolkede områder 

samt øer, grænseoverskridende områder og 

bjergområder, som er udtrykkeligt nævnt. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) [forordningen om fælles 

bestemmelser] fastsætter fælles 

bestemmelser om EFRU og visse andre 

fonde, og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) [ny EFRU] fastsætter 

bestemmelser vedrørende de specifikke 

målsætninger og anvendelsesområdet for 

støtte fra EFRU. Det er nu nødvendigt at 

vedtage specifikke bestemmelser 

vedrørende målet om europæisk territorialt 

samarbejde (Interreg), hvor en eller flere 

medlemsstater samarbejder på tværs af 

grænserne om effektiv programmering, 

herunder teknisk bistand, overvågning, 

evaluering, kommunikation, 

støtteberettigelse, forvaltning og kontrol 

samt finansiel forvaltning. 

(2) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) [forordningen om fælles 

bestemmelser] fastsætter fælles 

bestemmelser om EFRU og visse andre 

fonde, og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) [ny EFRU] fastsætter 

bestemmelser vedrørende de specifikke 

målsætninger og anvendelsesområdet for 

støtte fra EFRU. Det er nu nødvendigt at 

vedtage specifikke bestemmelser 

vedrørende målet om europæisk territorialt 

samarbejde (Interreg), hvor en eller flere 

medlemsstater og et eller flere lande eller 

områder uden for Unionen samarbejder på 

tværs af grænserne om effektiv 

programmering, herunder teknisk bistand, 

overvågning, evaluering, kommunikation, 

støtteberettigelse, forvaltning og kontrol 

samt finansiel forvaltning. 

__________________ __________________ 

21 [Reference] 21 [Reference]  

21 [Reference] 22 [Reference] 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) For at støtte en harmonisk 

udvikling af Unionens område på 

forskellige planer bør EFRU støtte det 

grænseoverskridende samarbejde, 

tværnationalt samarbejde, maritimt 

samarbejde, samarbejdet med regionerne i 

den yderste periferi og interregionalt 

samarbejde under målet om europæiske 

territorialt samarbejde (Interreg). 

(3) For at fremme velstand og støtte en 

harmonisk udvikling af Unionens område 

på forskellige planer bør EFRU støtte det 

grænseoverskridende samarbejde, 

tværnationalt samarbejde, samarbejdet med 

regionerne i den yderste periferi og 

interregionalt samarbejde under målet om 

europæiske territorialt samarbejde 

(Interreg). 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Komponenten vedrørende 

grænseoverskridende samarbejde bør sigte 

mod at takle de i fællesskab udpegede 

udfordringer i grænseregioner og at 

udnytte uudnyttet vækstpotentiale i 

grænseområder, som det fremgår af 

Kommissionens meddelelse "Fremme af 

vækst og samhørighed i EU's 

grænseregioner"23 ("meddelelsen om 

grænseregioner"). Den 

grænseoverskridende komponent bør 

følgelig begrænses til samarbejde om 

landegrænser, og samarbejde på tværs af 

søgrænser bør integreres i den 

tværnationale komponent. 

(4) Komponenten vedrørende 

grænseoverskridende samarbejde bør sigte 

mod at takle de i fællesskab udpegede 

udfordringer i land- og søgrænseregioner 

og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i 

grænseområder. Den grænseoverskridende 

komponent bør følgelig omfatte 

samarbejde om land- eller søgrænser, og 

grænseoverskridende samarbejde bør 

støtte land- og søgrænseregioner. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Komponenten vedrørende 

grænseoverskridende samarbejde bør også 

omfatte samarbejde mellem en eller flere 

medlemsstater og et eller flere lande eller 

andre områder uden for Unionen. Når 

internt og eksternt grænseoverskridende 

samarbejde dækkes i denne forordning, bør 

resultere i en større forenkling og 

strømlining af gældende bestemmelser for 

medlemsstaternes myndigheder og for 

partnermyndigheder og modtagere uden for 

Unionen set i forhold til 

programmeringsperioden 2014-2020. 

(5) Komponenten vedrørende 

grænseoverskridende samarbejde bør også 

omfatte samarbejde mellem en eller flere 

medlemsstater og et eller flere tredjelande. 

Når internt og eksternt 

grænseoverskridende samarbejde dækkes i 

denne forordning, bør det resultere i en 

større forenkling og strømlining af 

gældende bestemmelser for 

medlemsstaternes myndigheder og for 

partnermyndigheder og modtagere uden for 

Unionen set i forhold til 

programmeringsperioden 2014-2020. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Det eksterne grænseoverskridende 

samarbejde i henhold til denne forordning 

bør på ingen måde erstatte, men snarere 

supplere grænseoverskridende 

samarbejdsprogrammer, der er omfattet af 

forordning (EU).../... [IPA III-

forordningen] og forordning (EU).../... 

[NDICI-forordningen], navnlig deres 

støttemodtageres indsats for at fremme 

regionalt, makroregionalt og 

grænseoverskridende samarbejde.  

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Der bør fastsættes objektive 

kriterier for udpegelse af støtteberettigede 

regioner og områder. Med henblik herpå 

bør fastlæggelsen af de støtteberettigede 

regioner og områder på EU-plan baseres på 

det fælles klassifikationssystem for 

regioner, der er fastlagt ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1059/200326. 

(9) Der bør fastsættes objektive 

kriterier for udpegelse af støtteberettigede 

regioner og områder. Med henblik herpå 

bør fastlæggelsen af de støtteberettigede 

regioner og områder på EU-plan baseres på 

det fælles klassifikationssystem for 

regioner, der er fastlagt ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1059/200326. For Interreg-programmer 

med deltagelse af tredjelande bør der i 

mangel af en NUTS-klassificering 

anvendes tilsvarende områder, der er 

støtteberettigede under forordning .../... 

[IPA III-forordningen] og forordning 

(EU).../... [NDICI-forordningen]. 

__________________ __________________ 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 

2003 om indførelse af en fælles 

nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 

(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1). 

26 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 

2003 om indførelse af en fælles 

nomenklatur for regionale enheder (NUTS) 

(EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1). 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det er nødvendigt fortsat at yde 

støtte eller, hvis det er relevant, etablere et 

samarbejde vedrørende alle dimensioner 

med Unionens tilgrænsende tredjelande, da 

et sådant samarbejde er et vigtigt politisk 

redskab til regionaludvikling og bør være 

til gavn for regionerne i de medlemsstater, 

der grænser op til tredjelande. Med henblik 

herpå bør EFRU og Unionens eksterne 

finansieringsinstrumenter, IPA27, NDICI28 

og OCTP29 støtte programmer under det 

grænseoverskridende samarbejde, det 

tværnationale samarbejde og maritime 

samarbejde, samarbejdet med regionerne i 

den yderste periferi og det interregionale 

samarbejde. Støtten fra EFRU og fra 

Unionens eksterne 

finansieringsinstrumenter bør baseres på 

gensidighed og proportionalitet. For så vidt 

angår IPA III-CBC og NDICI-CBC, bør 

EFRU-støtten suppleres med mindst 

samme beløb under IPA III-CBC og 

NDICI-CBC og med et maksimumsbeløb, 

der er fastsat i den pågældende retsakt, dvs. 

op til 3 % af finansieringsrammen under 

IPA III og op til 4 % af 

finansieringsrammen under programmet 

for det geografiske naboskabsområde 

under artikel 4, stk. 2, i NDICI. 

(10) Det er nødvendigt fortsat at yde 

støtte eller, hvis det er relevant, etablere et 

samarbejde vedrørende alle dimensioner 

med Unionens tilgrænsende tredjelande, da 

et sådant samarbejde er et vigtigt politisk 

redskab til regionaludvikling og bør være 

til gavn for regionerne i de medlemsstater, 

der grænser op til tredjelande. Med henblik 

herpå bør EFRU og Unionens eksterne 

finansieringsinstrumenter, IPA27, NDICI28 

og OCTP29 støtte programmer under det 

grænseoverskridende samarbejde, det 

tværnationale samarbejde og maritime 

samarbejde, samarbejdet med regionerne i 

den yderste periferi og det interregionale 

samarbejde. Støtten fra EFRU og fra 

Unionens eksterne 

finansieringsinstrumenter bør baseres på 

gensidighed og proportionalitet. For så vidt 

angår IPA III-CBC og NDICI-CBC, bør 

EFRU-støtten suppleres med mindst 

samme beløb under IPA III-CBC og 

NDICI-CBC efter bestemmelser, der er 

fastsat i den pågældende retsakt, dvs. i 

artikel [9] i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) .../... [IPA III-

forordningen] og i artikel [18] i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

.../... [NDICI-forordningen]. 

__________________ __________________ 

27 Forordning (EU) XXX om oprettelse af 

instrumentet til førtiltrædelsesbistand (EUT 

L xx, s. y). 

27 Forordning (EU) XXX om oprettelse af 

instrumentet til førtiltrædelsesbistand (EUT 

L xx, s. y). 

28 Forordning (EU) XXX om oprettelse af 

instrumentet for naboskab, udvikling og 

internationalt samarbejde (EUT L xx, s. y). 

28 Forordning (EU) XXX om oprettelse af 

instrumentet for naboskab, udvikling og 

internationalt samarbejde (EUT L xx, s. y). 

29 Rådets afgørelse (EU) XXX om 

associering af de oversøiske lande og 

29 Rådets afgørelse (EU) XXX om 

associering af de oversøiske lande og 
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territorier med Den Europæiske Union, 

herunder forbindelserne mellem Den 

Europæiske Union på den ene side og 

Grønland og Kongeriget Danmark på den 

anden side (EUT L xx, s. y). 

territorier med Den Europæiske Union, 

herunder forbindelserne mellem Den 

Europæiske Union på den ene side og 

Grønland og Kongeriget Danmark på den 

anden side (EUT L xx, s. y). 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) IPA III-bistanden bør 

hovedsageligt fokusere på at bistå IPA-

støttemodtagerne med at styrke de 

demokratiske institutioner og retsstaten, 

reformere retsvæsenet og den offentlige 

forvaltning og fremme respekten for de 

grundlæggende rettigheder, ligestilling 

mellem kønnene, tolerance, social 

inddragelse og ikke-diskrimination. IPA-

Bistanden bør fortsat støtte deres 

bestræbelser på at fremme regionalt, 

makroregionalt og grænseoverskridende 

samarbejde samt territorial udvikling, 

herunder ved at gennemføre Unionens 

makroregionale strategier. IPA-bistanden 

bør desuden også omhandle sikkerhed, 

migration og grænseforvaltning, sikring 

af adgang til international beskyttelse, 

deling af relevante oplysninger, styrkelse 

af grænsekontrollen og fælles 

bestræbelser på at bekæmpe irregulær 

migration og smugling af migranter. 

(11) IPA-bistanden bør fortsat støtte 

deres bestræbelser på at fremme regionalt, 

makroregionalt og grænseoverskridende 

samarbejde samt territorial udvikling, 

herunder ved at gennemføre Unionens 

makroregionale strategier og forfølge 

målsætningerne og prioriteterne i artikel 

[3] i bilag II og III til IPA-forordningen 

[IPA III]. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hvad angår NDICI-bistanden, bør 

Unionen udvikle særlige forbindelser med 

sine nabolande med henblik på at skabe et 

område med velstand og godt naboskab, 

(12) Hvad angår NDICI-bistanden, bør 

Unionen udvikle særlige forbindelser med 

sine nabolande med henblik på at skabe et 

område med velstand og godt naboskab, 
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der bygger på Unionens værdier og er 

kendetegnet ved tætte og fredelige 

forbindelser baseret på samarbejde. Denne 

forordning og NDICI bør derfor støtte de 

interne og eksterne aspekter af relevante 

makroregionale strategier. Disse initiativer 

er strategisk vigtige og udgør 

betydningsfulde politiske rammer for 

uddybningen af forbindelser med og 

mellem partnerlandene på grundlag af 

principperne om gensidig ansvarlighed, 

fælles ejerskab og delt ansvar. 

der bygger på målene og principperne for 

Unionens optræden udadtil, jf. artikel 3, 

stk. 5, artikel 8 og artikel 21 i traktaten 

om Den Europæiske Union og artikel 208 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, navnlig principperne om 

demokrati, retsstatsprincippet og respekt 

for menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder, som 

Unionen bygger på, gennem dialog og 

samarbejde med partnerlande og -

regioner. Denne forordning og NDICI bør 

derfor støtte de interne og eksterne 

aspekter af relevante makroregionale 

strategier og forfølge målsætningerne og 

prioriteterne i artikel [3] og bilag II og III 

til IPA-forordningen [IPA III]. Disse 

initiativer er strategisk vigtige og udgør 

betydningsfulde politiske rammer for 

uddybningen af forbindelser med og 

mellem partnerlandene på grundlag af 

principperne om gensidig ansvarlighed, 

fælles ejerskab og delt ansvar. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det er nødvendigt at fastsætte, hvor 

store ressourcer der er afsat til hvert enkelt 

af Interregs forskellige komponenter, 

herunder hver medlemsstats andel af de 

samlede beløb til grænseoverskridende 

samarbejde, det tværnationale samarbejde 

og maritime samarbejde, samarbejdet med 

regionerne i den yderste periferi og det 

interregionale samarbejde samt det 

potentiale, som medlemsstaterne har til 

rådighed vedrørende fleksibilitet mellem 

disse komponenter. Sammenlignet med 

programmeringsperioden 2014-2020 bør 

andelen for grænseoverskridende 

samarbejde mindskes, samtidig med at 

andelen for tværnationalt samarbejde og 

maritimt samarbejde bør hæves, fordi 

(15) Det er nødvendigt at fastsætte, hvor 

store ressourcer der er afsat til hvert enkelt 

af Interregs forskellige komponenter, 

herunder hver medlemsstats andel af de 

samlede beløb til grænseoverskridende 

samarbejde, det tværnationale samarbejde 

og maritime samarbejde, samarbejdet med 

regionerne i den yderste periferi og det 

interregionale samarbejde samt det 

potentiale, som medlemsstaterne har til 

rådighed vedrørende fleksibilitet mellem 

disse komponenter. 
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maritimt samarbejdes integreres, og der 

bør skabes en ny komponent vedrørende 

samarbejde med regionerne i den yderste 

periferi. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Som følge af inddragelsen af mere 

end en medlemsstat og de deraf følgende 

højere administrationsomkostninger, 

navnlig for så vidt angår kontrol og 

oversættelse, bør loftet for udgifter til 

teknisk bistand være højere end under 

målet om investering i beskæftigelse og 

vækst. Med henblik på at udligne de højere 

administrationsomkostninger bør 

medlemsstaterne tilskyndes til så vidt 

muligt at nedbringe de administrative 

byrder med hensyn til gennemførelsen af 

fælles projekter. Desuden bør Interreg-

programmer med begrænset EU-støtte eller 

eksterne grænseoverskridende 

samarbejdsprogrammer modtage et bestemt 

mindstebeløb til teknisk bistand for at sikre 

tilstrækkelige midler til effektive tekniske 

bistandsaktiviteter. 

(24) Som følge af inddragelsen af mere 

end en medlemsstat og et eller flere 

tredjelande og de deraf følgende højere 

administrationsomkostninger, navnlig for 

så vidt angår kontrol og oversættelse, bør 

loftet for udgifter til teknisk bistand være 

højere end under målet om investering i 

beskæftigelse og vækst. Med henblik på at 

udligne de højere 

administrationsomkostninger bør 

medlemsstaterne tilskyndes til så vidt 

muligt at nedbringe de administrative 

byrder med hensyn til gennemførelsen af 

fælles projekter. Desuden bør Interreg-

programmer med begrænset EU-støtte eller 

eksterne grænseoverskridende 

samarbejdsprogrammer modtage et bestemt 

mindstebeløb til teknisk bistand for at sikre 

tilstrækkelige midler til effektive tekniske 

bistandsaktiviteter. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) For at sikre ensartede betingelser 

for vedtagelse eller ændring af Interreg-

programmer bør Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser. Eksterne 

grænseoverskridende 

samarbejdsprogrammer bør, hvis det er 

relevant, være i overensstemmelse med de 

(35)  Beføjelsen til at vedtage retsakter 

bør delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde for så vidt angår 

vedtagelse af ændringer til Interreg-

programmet ved hjælp af flerårige 
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udvalgsprocedurer, der er fastsat i henhold 

til forordning (EU) [IPA III] og [NDICI], 

hvad angår den første vedtagelsesafgørelse 

for disse programmer. 

strategidokumenter. Eksterne 

grænseoverskridende 

samarbejdsprogrammer bør, hvis det er 

relevant, være i overensstemmelse med de 

udvalgsprocedurer, der er fastsat i henhold 

til forordning (EU) [IPA III] og [NDICI], 

hvad angår den første vedtagelsesafgørelse 

for disse programmer. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) internt grænseoverskridende 

samarbejde mellem tilgrænsende 

grænseregioner på land mellem to eller 

flere medlemsstater eller mellem 

tilgrænsende grænseregioner i mindst én 

medlemsstat og et eller flere tredjelande, 

der er opført i artikel 4, stk. 3, eller 

a) internt grænseoverskridende 

samarbejde mellem tilgrænsende land- 

eller søgrænseregioner i to eller flere 

medlemsstater eller mellem tilgrænsende 

land- eller søgrænseregioner i mindst én 

medlemsstat og et eller flere tredjelande, 

der er opført i artikel 4, stk. 3, 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) eksternt grænseoverskridende 

samarbejde mellem tilstødende 

grænseregioner i mindst én medlemsstat 

og en eller flere af følgende: 

b) eksternt grænseoverskridende 

samarbejde mellem tilstødende land- eller 

søgrænseregioner i mindst én medlemsstat 

og en eller flere af følgende: 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) tværnationalt samarbejde og 

maritimt samarbejde hen over større 

tværnationale områder eller omkring 

havområder, der omfatter nationale, 

regionale og lokale programpartnere i 

medlemsstater, tredjelande og partnerlande 

og i Grønland med henblik på at opnå 

større territorial integration ("element 2" 

hvis der kun henvises til tværnationalt 

samarbejde: "element 2A"; hvis der kun 

henvises til tværnationalt samarbejde: 

"element 2B") 

2) tværnationalt samarbejde hen over 

større tværnationale områder eller omkring 

havområder, der omfatter nationale, 

regionale og lokale programpartnere i 

medlemsstater, tredjelande og partnerlande 

og i Grønland med henblik på at opnå 

større territorial integration 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I forbindelse med 

grænseoverskridende samarbejde skal de 

regioner, der skal støttes af EFRU, være 

NUTS 3-regionerne i Unionen langs alle 

indre og ydre landgrænser med tredjelande 

eller partnerlande. 

1. I forbindelse med 

grænseoverskridende samarbejde skal de 

regioner, der skal støttes af EFRU, være 

NUTS 3-regionerne i Unionen langs alle 

indre og ydre land- eller søgrænser med 

tredjelande eller partnerlande. 

 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Regioner ved søgrænser, som er 

forbundet i havet ved en fast forbindelse, 

skal også støttes under det 

grænseoverskridende samarbejde. 

2. Regioner ved søgrænser, som er 

forbundet i havet ved faste forbindelser 

eller andre varige kulturelle, historiske og 

transportmæssige forbindelser, skal også 

støttes under det grænseoverskridende 

samarbejde. 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Interreg-programmer vedrørende 

internt grænseoverskridende samarbejde 

kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og 

Det Forenede Kongerige, som svarer til 

NUTS 3-regioner, samt Liechtenstein, 

Andorra og Monaco. 

3. Interreg-programmer vedrørende 

internt grænseoverskridende samarbejde 

kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og 

Det Forenede Kongerige, som svarer til 

NUTS 3-regioner, samt Liechtenstein, 

Andorra, Monaco og San Marino. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I forbindelse med eksternt 

grænseoverskridende samarbejde skal de 

regioner, der skal støttes af IPA III eller 

NDICI, være NUTS 3-regioner i det 

pågældende partnerland eller, i fraværet af 

NUTS-klassifikation, tilsvarende områder 

langs landegrænser mellem medlemsstater 

og partnerlande, der er støtteberettigede 

under IPA III eller NDICI. 

4. I forbindelse med eksternt 

grænseoverskridende samarbejde skal de 

regioner, der skal støttes af IPA III eller 

NDICI, være NUTS 3-regioner i det 

pågældende partnerland eller, i fraværet af 

NUTS-klassifikation, tilsvarende områder 

langs land- eller søgrænser mellem 

medlemsstater og partnerlande, der er 

støtteberettigede under IPA III eller 

NDICI. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I forbindelse med tværnationalt 

samarbejde og maritimt samarbejde skal 

de regioner, der skal støttes af EFRU, være 

NUTS 2-regioner i Unionen, der dækker 

sammenhængende funktionelle områder, 

under hensyntagen til eventuelle 

makroregionale strategier og 

havområdestrategier. 

1. I forbindelse med tværnationalt 

samarbejde skal de regioner, der skal 

støttes af EFRU, være NUTS 2-regioner i 

Unionen, der dækker funktionelle områder, 

under hensyntagen til eventuelle 

makroregionale strategier og 

havområdestrategier. 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Interreg-programmer vedrørende 

tværnationalt samarbejde og maritimt 

samarbejde kan omfatte: 

Interreg-programmer vedrørende 

tværnationalt samarbejde kan omfatte: 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ressourcerne fra EFRU til målet 

om europæisk territorialt samarbejde 

(Interreg) er på 8 430 000 000 EUR af de 

samlede ressourcer, der er til rådighed til 

budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, 

ESF+ og Samhørighedsfonden i 

programmeringsperioden 2021-2027, som 

fastsat i artikel [102, stk. 1] i forordning 

(EU) [den nye forordning om fælles 

bestemmelser]. 

1. Ressourcerne fra EFRU til målet 

om europæisk territorialt samarbejde 

(Interreg) er på xx xxx xxx xxx EUR af de 

samlede ressourcer, der er til rådighed til 

budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, 

ESF+ og Samhørighedsfonden i 

programmeringsperioden 2021-2027, som 

fastsat i artikel [102, stk. 1] i forordning 

(EU) [den nye forordning om fælles 

bestemmelser]. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hver medlemsstat kan overføre op 

til [15 %] af sin finansielle tildeling for 

hvert af elementerne 1, 2 og3 fra et af disse 

elementer til et eller flere af de andre 

elementer. 

4. Hver medlemsstat kan overføre op 

til 20 % af sin finansielle tildeling for hvert 

af elementerne 1, 2 og 3 fra et af disse 

elementer til et eller flere af de andre 

elementer. 

 

Ændringsforslag  25 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesretsakt med bestemmelser 

om det flerårige strategidokument 

vedrørende eksterne grænseoverskridende 

Interreg-programmer støttet af EFRU og 

NDICI. Denne gennemførelsesretsakt 

vedtages efter rådgivningsproceduren i 

artikel 63, stk. 2. 

Kommissionen vedtager en delegeret 

retsakt med bestemmelser om det flerårige 

strategidokument vedrørende eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer 

støttet af EFRU og NDICI eller IPA III. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med hensyn til Interreg programmer støttet 

af EFRU og NDICI skal denne 

gennemførelsesretsakt indeholde de 

elementer, der er omhandlet i artikel 12, 

stk. 2, i forordning (EU) [NDICI]. 

Med hensyn til Interreg programmer støttet 

af EFRU og NDICI skal denne delegerede 

retsakt indeholde de elementer, der er 

omhandlet i artikel 12, stk. 2, i forordning 

(EU) [NDICI]. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Støtte fra EFRU ydes til individuelle 

eksterne grænseoverskridende Interreg-

programmer, forudsat at tilsvarende beløb 

kommer fra IPA III CBC og NDICI CBC 

under det relevante strategiske 

programmeringsdokument. De tilsvarende 

beløb skal holdes inden for det loft, der er 

fastsat i retsakten om IPA III eller NDICI. 

Støtte fra EFRU ydes til individuelle 

eksterne grænseoverskridende Interreg-

programmer, forudsat at tilsvarende beløb 

– som minimum – kommer fra IPA III 

CBC og NDICI CBC under det relevante 

strategiske programmeringsdokument. 

Dette bidrag skal holdes inden for det loft, 

der er fastsat i retsakten om IPA III eller 

NDICI. 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I 2022 og 2023 tildeles det årlige 

bidrag fra EFRU til eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer, 

for hvilke der ikke er blevet indgivet noget 

program til Kommissionen senest den 31. 

marts det pågældende år, og som ikke er 

blevet omfordelt til et andet program 

forelagt under samme kategori af eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer, 

de interne grænseoverskridende Interreg-

programmer, hvori den eller de berørte 

medlemsstater deltager. 

1. I 2022 og 2023 tildeles det årlige 

bidrag fra EFRU til eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer, 

for hvilke der ikke er blevet indgivet noget 

program til Kommissionen senest den 30. 

april det pågældende år, og som ikke er 

blevet omfordelt til et andet program 

forelagt under samme kategori af eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer, 

de interne grænseoverskridende Interreg-

programmer, hvori den eller de berørte 

medlemsstater deltager. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis der senest den 31. marts 2024 

stadig er eksterne grænseoverskridende 

Interreg-programmer, som ikke er blevet 

forelagt Kommissionen, tildeles det 

samlede bidrag fra EFRU, jf. artikel 9, 

stk. 5, for de resterende år indtil 2027 til 

disse programmer, hvis bidraget ikke er 

blevet omfordelt til et andet eksternt 

grænseoverskridende Interreg-program 

også støttet gennem henholdsvis IPA III 

CBC eller NDICI CBC, de interne 

grænseoverskridende Interreg-programmer, 

hvori den eller de berørte medlemsstater 

deltager. 

2. Hvis der senest den 30. april 2024 

stadig er eksterne grænseoverskridende 

Interreg-programmer, som ikke er blevet 

forelagt Kommissionen, tildeles det 

samlede bidrag fra EFRU, jf. artikel 9, 

stk. 5, for de resterende år indtil 2027 til 

disse programmer, hvis bidraget ikke er 

blevet omfordelt til et andet eksternt 

grænseoverskridende Interreg-program 

også støttet gennem henholdsvis IPA III 

CBC eller NDICI CBC, de interne 

grænseoverskridende Interreg-programmer, 

hvori den eller de berørte medlemsstater 

deltager.  

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-støtten i 

stk. 1 svarende til årlige trancher, der 

endnu ikke er indgået forpligtelser for, eller 

årlige trancher, der er blevet forpligtet, 

men efterfølgende helt eller delvist frigjort 

inden for samme regnskabsår, og som ikke 

er blevet omfordelt til et andet eksternt 

grænseoverskridende Interreg-program, 

som også støttes under henholdsvis IPA III 

CBC eller NDICI CBC, til de interne 

grænseoverskridende Interreg-programmer, 

i hvilke den eller de pågældende 

medlemsstater deltager. 

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-støtten i 

stk. 1 svarende til årlige trancher, der 

endnu ikke er indgået forpligtelser for, eller 

årlige trancher, der er blevet forpligtet, 

men efterfølgende helt eller delvist frigjort 

inden for samme regnskabsår, og som ikke 

er blevet omfordelt til et andet eksternt 

grænseoverskridende Interreg-program, 

som også støttes under henholdsvis IPA III 

CBC eller NDICI CBC, til de interne 

grænseoverskridende Interreg-programmer 

eller tværnationale 

samarbejdsprogrammer, i hvilke den eller 

de pågældende medlemsstater deltager. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medfinansieringssatsen for hvert 

Interreg-programmet må ikke være højere 

end 70 %, medmindre, for så vidt angår 

eksterne grænseoverskridende Interreg-

programmer eller Interreg-programmer 

under element 3, en højere procentsats er 

fastsat i henholdsvis forordning (EU) [IPA 

III], [NDICI] eller Rådets afgørelse (EU) 

[OCTP] eller en eventuel retsakt, der er 

vedtaget i henhold hertil. 

1. Medfinansieringssatsen for hvert 

Interreg-programmet må ikke være højere 

end 75 %, medmindre, for så vidt angår 

eksterne grænseoverskridende Interreg-

programmer eller Interreg-programmer 

under element 3, en højere procentsats er 

fastsat i henholdsvis forordning (EU) [IPA 

III], [NDICI] eller Rådets afgørelse (EU) 

[OCTP] eller en eventuel retsakt, der er 

vedtaget i henhold hertil. 

 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 – litra e a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 e a) fremme af interkulturel dialog på 

tværs af grænserne gennem kultur- og 

uddannelsessamarbejdsprojekter, 

samskabelser, udveksling af personer og 

social debat samt støtte til bevarelse og 

forvaltning af fælles kulturarv og sproglig 

arv 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 – litra a – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) inden for rammerne af Interreg-

programmer under element 1 og 2B: 

a) inden for rammerne af Interreg-

programmer under element 1 og 2: 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 – litra a – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) styrkelse af effektiv offentlig 

forvaltning gennem fremme af retsligt og 

administrativt samarbejde og samarbejde 

mellem borgere og institutioner, navnlig 

med henblik på at løse juridiske og andre 

hindringer i grænseregioner 

ii) styrkelse af effektiv offentlig 

forvaltning gennem fremme af retsligt og 

administrativt samarbejde og samarbejde 

mellem borgere, civilsamfundsaktører og 

institutioner, navnlig med henblik på at 

løse juridiske og andre hindringer i 

grænseregioner 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 – litra a – nr ii a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iia) styrkelse af EU's sikkerhed, 

herunder militær mobilitet 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) under eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer 

og Interreg-programmer under element 2 

og 3 støttet af Interreg-fondene ud over 

litra a) og b): opbygning af gensidig tillid, 

navnlig gennem tilskyndelse til 

mellemfolkelige tiltag, fremme af 

bæredygtigt demokrati og støtte til aktører i 

civilsamfundet og til deres rolle i 

reformprocesser og demokratiske 

overgangsprocesser. 

c) under eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer 

og Interreg-programmer under element 2 

og 3 støttet af Interreg-fondene ud over 

litra a) og b): opbygning af gensidig tillid 

og fremme af forsoning, navnlig gennem 

tilskyndelse til mellemfolkelige tiltag, 

fremme af bæredygtigt demokrati og støtte 

til uafhængige medier og aktører i 

civilsamfundet og til deres rolle i 

reformprocesser og demokratiske 

overgangsprocesser. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Under eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer 

under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis 

det er relevant, Unionens eksterne 

finansieringsinstrumenter også bidrage til 

den eksterne Interreg-specifikke 

målsætning "et sikrere og tryggere 

Europa", især gennem aktioner vedrørende 

grænsepassageforvaltning og forvaltning af 

mobilitet og migration, herunder 

beskyttelse af migranter. 

5. Under eksterne 

grænseoverskridende Interreg-programmer 

under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis 

det er relevant, Unionens eksterne 

finansieringsinstrumenter også bidrage til 

den eksterne Interreg-specifikke 

målsætning "et sikrere og tryggere 

Europa", især gennem aktioner vedrørende 

grænsepassageforvaltning og forvaltning af 

mobilitet og migration, herunder 

beskyttelse af migranter. Når der anvendes 

midler fra de eksterne 

finansieringsinstrumenter til at støtte 

Interreg-programmer, finder de mål, der 

gælder for de relevante instrumenter, og 

som er specificeret i de respektive [IPA], 

[NDICI] og [OCTP] -forordninger, også 

anvendelse. 

 



 

AD\1171389DA.docx 21/28 PE627.593v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Målet om europæisk territorialt 

samarbejde (Interreg) gennemføres ved 

hjælp af Interreg-programmer under delt 

forvaltning med undtagelse af element 3, 

som kan gennemføres i sin helhed eller 

delvist under indirekte forvaltning, og 

element 5, som skal gennemføres under 

direkte eller indirekte forvaltning. 

1. Målet om europæisk territorialt 

samarbejde (Interreg) gennemføres ved 

hjælp af Interreg-programmer under delt 

forvaltning med undtagelse af element 3, 

som kan gennemføres i sin helhed eller 

delvist under indirekte forvaltning. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Et Interreg-program, der omfatter støtte fra 

et af Unionens eksterne 

finansieringsinstrumenter, skal imidlertid 

forelægges af den medlemsstat, der er vært 

for den fremtidige forvaltningsmyndighed, 

senest seks måneder efter Kommissionens 

vedtagelse af det pågældende strategiske 

programmeringsdokument i henhold til 

artikel 10, stk. 1, eller, hvis det er 

påkrævet, i henhold til den pågældende 

basisretsakt for et eller flere af disse af 

Unionens instrumenter. 

Et Interreg-program, der omfatter støtte fra 

et af Unionens eksterne 

finansieringsinstrumenter, skal imidlertid 

forelægges af den medlemsstat, der er vært 

for den fremtidige forvaltningsmyndighed, 

senest ni måneder efter Kommissionens 

vedtagelse af det pågældende strategiske 

programmeringsdokument i henhold til 

artikel 10, stk. 1, eller, hvis det er 

påkrævet, i henhold til den pågældende 

basisretsakt for et eller flere af disse af 

Unionens instrumenter. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver prioritet skal svare til en enkelt 

politisk målsætning eller, hvis det er 

relevant, en eller begge Interreg-specifikke 

målsætninger eller til teknisk bistand. En 

Hver prioritet skal svare til en enkelt 

politisk målsætning eller, hvis det er 

relevant, en eller begge Interreg-specifikke 

målsætninger eller til teknisk bistand. En 
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prioritet svarende til en enkelt politisk 

målsætning eller, hvis det er relevant, en 

eller begge Interreg-specifikke 

målsætninger skal bestå af en eller flere 

specifikke målsætninger. Mere end én 

prioritet kan svare til samme politiske eller 

Interreg-specifikke målsætning. 

prioritet svarende til en enkelt politisk 

målsætning eller, hvis det er relevant, en 

eller begge Interreg-specifikke 

målsætninger skal bestå af en eller flere 

specifikke målsætninger. Mere end én 

prioritet kan svare til samme politiske eller 

Interreg-specifikke målsætning. Når der 

anvendes midler fra de eksterne 

finansieringsinstrumenter til at støtte 

Interreg-programmer, finder de 

prioriteter, der gælder for de relevante 

instrumenter, og som er specificeret i de 

respektive [IPA], [NDICI] og [OCTP] -

forordninger, også anvendelse. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 7 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fastlægge proceduren for oprettelse 

af det fælles sekretariat 

b) fastlægge proceduren for oprettelse 

af det fælles sekretariat og, hvis det er 

relevant, understøttende 

forvaltningsstrukturer i medlemsstaterne 

eller i tredjelande 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med henblik på udvælgelsen af operationer 

skal overvågningsudvalget eller, hvis det er 

relevant, styringsudvalget opstille og 

anvende kriterier og procedurer, der er 

ikke-diskriminerende og gennemsigtige, 

sikrer ligestilling mellem kønnene og tager 

hensyn til Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder og 

princippet om bæredygtig udvikling og til 

Unionens politik på miljøområdet i 

overensstemmelse med artikel 11 og 191, 

Med henblik på udvælgelsen af operationer 

skal overvågningsudvalget eller, hvis det er 

relevant, styringsudvalget opstille og 

anvende kriterier og procedurer, der er 

ikke-diskriminerende og gennemsigtige, 

sikrer ligestilling mellem kønnene og tager 

hensyn til Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder, den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention og 

princippet om bæredygtig udvikling og til 

Unionens politik på miljøområdet i 
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stk. 1, i TEUF. overensstemmelse med artikel 11 og 191, 

stk. 1, i TEUF. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 4 – litra j a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 j a) sikre, at de udvalgte operationer 

anvender kriterier og procedurer, der er 

ikke-diskriminerende, sikrer ligestilling 

mellem kønnene og tager hensyn til Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention og 

princippet om bæredygtig udvikling og til 

Den Europæiske Unions politik på 

miljøområdet i overensstemmelse med 

artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En Interreg-operation kan 

gennemføres i et enkelt land, hvis 

virkningerne og fordelene for 

programområdet er udpeget i ansøgningen 

om operationen. 

2. En Interreg-operation kan 

gennemføres i et enkelt land, hvis de 

grænseoverskridende eller tværnationale 

virkninger og fordele for programområdet 

er udpeget i ansøgningen om operationen. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For Interreg-operationer under Interreg-

programmer under element 3 kræves det, at 

partnere fra regioner i den yderste periferi 

For Interreg-operationer under Interreg-

programmer under element 3 og eksterne 

grænseoverskridende programmer kræves 
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og tredjelande, partnerlande eller OLT'er 

kun skal samarbejde inden for tre af de fire 

dimensioner, der er anført i første afsnit. 

det, at partnere fra regioner i den yderste 

periferi og tredjelande, partnerlande eller 

OLT'er kun skal samarbejde inden for tre 

af de fire dimensioner, der er anført i første 

afsnit. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Støttemodtageren for en fond for 

mindre projekter skal være en 

grænseoverskridende retlig enhed eller en 

EGTS. 

2. Støttemodtageren for en fond for 

mindre projekter skal være en 

grænseoverskridende retlig enhed, en EU-

region, en EGTS eller en 

forvaltningsmyndighed eller en 

eksisterende institution i et land i 

overensstemmelse med en aftale mellem 

lande eller regioner, der deltager i 

programmet. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 programmets regler for projektansøgning 

og -gennemførelse 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med forbehold af reglerne om 

støtteberettigelse i artikel [57-62] i 

forordning (EU) [den nye forordning om 

fælles bestemmelser], artikel [4 og 6] i 

forordning (EU) [ny EFRU] eller 

nærværende kapitel, herunder i retsakter 

Med forbehold af reglerne om 

støtteberettigelse i artikel [57-62] i 

forordning (EU) [den nye forordning om 

fælles bestemmelser], artikel [4 og 6] i 

forordning (EU) [ny EFRU], artikel [10] i 

forordning (EU)[IPA], artikel [27] i 



 

AD\1171389DA.docx 25/28 PE627.593v02-00 

 DA 

vedtaget i henhold hertil, vedtager de 

deltagende medlemsstater og, hvis det er 

relevant, tredjelande, partnerlande og 

OLT'er ved en fælles afgørelse truffet i 

overvågningsudvalget kun supplerende 

regler om udgifters støtteberettigelse for 

Interreg-programmet om udgiftskategorier, 

der ikke er omfattet af disse bestemmelser. 

Disse supplerende regler dækker 

programområdet som helhed. 

forordning (EU) [NDICI] eller 

nærværende kapitel, herunder i retsakter 

vedtaget i henhold hertil, vedtager de 

deltagende medlemsstater og, hvis det er 

relevant, tredjelande, partnerlande og 

OLT'er ved en fælles afgørelse truffet i 

overvågningsudvalget kun supplerende 

regler om udgifters støtteberettigelse for 

Interreg-programmet om udgiftskategorier, 

der ikke er omfattet af disse bestemmelser. 

Disse supplerende regler dækker 

programområdet som helhed.  

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis et Interreg-program udvælger 

operationer på grundlag af 

forslagsindkaldelser, skal disse 

supplerende bestemmelser dog vedtages 

før den første indkaldelse af forslag 

offentliggøres. I alle andre tilfælde 

vedtages disse supplerende bestemmelser 

før de første operationer udvælges. 

Hvis et Interreg-program udvælger 

operationer på grundlag af 

forslagsindkaldelser, skal disse 

supplerende bestemmelser dog vedtages 

før hver indkaldelse af forslag 

offentliggøres. I alle andre tilfælde 

vedtages disse supplerende bestemmelser 

før de første operationer udvælges. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvad angår et Interreg-program 

under element 2B eller under element 1, 

hvor sidstnævnte omfatter lange grænser 

med heterogene udviklingsudfordringer og 

-behov, kan medlemsstaterne og, hvis det 

er relevant, tredjelande, partnerlande og 

OLT'er, der deltager i et Interreg-program, 

definere delprogramområder. 

5. Hvad angår et Interreg-program 

under element 1, hvor det sidstnævnte 

omfatter lange grænser med heterogene 

udviklingsudfordringer og -behov, kan 

medlemsstaterne og, hvis det er relevant, 

tredjelande, partnerlande og OLT'er, der 

deltager i et Interreg-program, definere 

delprogramområder. 

 

Ændringsforslag  51 
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Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvis forvaltningsmyndigheden 

ikke foretager verifikation i henhold til 

artikel 68, stk. 1, litra a), i forordning 

(EU) (ny forordning om fælles 

bestemmelser) for hele programområdet, 

udpeger hver medlemsstat det organ eller 

den person, der er ansvarlig for 

gennemførelsen af denne kontrol, for så 

vidt angår støttemodtagere på dens 

område. 
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