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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende specifieke bepalingen voor 

de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern 

optreden, dat op 29 mei 2018 werd gepubliceerd, bevat significante wijzigingen met 

betrekking tot de algemene structuur van de territoriale samenwerking, evenals programma's 

voor de toekomstige grensoverschrijdende samenwerking.  

De eerste significante wijziging is het voorstel van de Commissie om de onderdelen van de 

samenwerking te hervormen door onder meer bij de grensoverschrijdende samenwerking de 

nadruk te leggen op landgrenzen en de grensoverschrijdende samenwerking rond zeegrenzen 

op te nemen in een vergrote component voor "transnationale samenwerking en maritieme 

samenwerking". De rapporteur is van mening dat dit de huidige en toekomstige 

grensoverschrijdende maritieme programma's, en met name de programma's in de 

Middellandse Zee, in gevaar zou brengen. Het doel van Interreg moet erin bestaan sterke 

banden te creëren en partnerschappen tussen buurlanden die een land- of zeegrens delen te 

versterken. Dit is met name van belang voor de programma's rond de Middellandse Zee, waar 

met investeringen in partnerlanden en hun stabiliteit ook wordt geïnvesteerd in de veiligheid 

en stabiliteit van de Europese Unie. De rapporteur stelt derhalve amendementen voor om de 

grensoverschrijdende maritieme samenwerkingsprogramma's opnieuw in te voeren, zelfs 

wanneer geen sprake is van een vaste verbinding over de zee, en wijzigt de toewijzingen 

dienovereenkomstig ten gunste van component 1.  

Een tweede relevante verandering die in de ontwerpverordening inzake Interreg wordt 

voorgesteld, is het voorstel om een gemeenschappelijke reeks regels toe te passen voor zowel 

de interne samenwerking tussen lidstaten als de samenwerking tussen EU-lidstaten en 

niet‑ EU-landen. De in de Interreg-verordening vastgestelde regels hebben dus ook gevolgen 

voor de programma's voor grensoverschrijdende samenwerking die worden medegefinancierd 

door de financieringsinstrumenten voor extern optreden van de EU, zoals het instrument voor 

nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) en het instrument 

voor pretoetredingssteun (IPA III).  

Dit is een significante wijziging ten opzichte van de huidige periode 2014‑ 2020, waarin 

programma's voor externe grensoverschrijdende samenwerking worden geregeld middels 

specifieke uitvoeringsverordeningen. De rapporteur stelt voor dat volledig rekening wordt 

gehouden met de doelstellingen en prioriteiten van financieringsinstrumenten voor extern 

optreden, zoals uiteengezet in de respectievelijke verordeningen, en dat deze nadrukkelijk 

worden genoemd in de Interreg-verordening, wanneer financieringsinstrumenten voor extern 

optreden worden gebruikt voor de medefinanciering van Interreg-programma's. 

In de ontwerpverordening inzake Interreg wordt reeds gespecificeerd welk aandeel van de 

financiële middelen in het kader van IPA III en NDICI moet worden toegewezen aan Interreg-

programma's. Om te zorgen voor meer flexibiliteit stelt de rapporteur voor de cijfers te 

schrappen en in plaats daarvan verwijzingen in te voegen naar de IPA III- en NDICI-

verordeningen, ervan uitgaande dat de marges in die respectievelijke verordeningen worden 

vastgesteld. 

Hoewel de rapporteur inspanningen verwelkomt om de synergieën tussen de verschillende 
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fondsen te vereenvoudigen en optimaliseren, is hij van mening dat de belangrijkste 

doelstellingen van financieringsinstrumenten voor extern optreden niet uit het oog mogen 

worden verloren. Hij stelt derhalve amendementen in dit verband voor waarin wordt bepaald 

dat de externe grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de Interreg-verordening 

programma's voor grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het instrument voor 

pretoetreding en het nabuurschapsinstrument moet aanvullen. IPA-steun moet gericht blijven 

op het ondersteunen van de inspanningen van de begunstigden om de regionale, 

macroregionale en grensoverschrijdende samenwerking, alsmede de territoriale ontwikkeling 

te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van macroregionale strategieën van de Unie. 

Wat de NDICI-steun betreft, moet de EU met naburige landen bijzondere betrekkingen 

blijven ontwikkelen die erop gericht zijn een ruimte van welvaart en goed nabuurschap tot 

stand te brengen die stoelt op de doelstellingen en beginselen van het extern optreden van de 

Unie.  

De rapporteur herhaalt ook dat meer flexibiliteit moet worden toegestaan bij de indiening van 

programmeringsdocumenten wanneer hierbij partnerlanden betrokken zijn, aangezien uit 

ervaring is gebleken dat zij meer tijd nodig hebben omdat hun procedures niet gelijk zijn aan 

die van de EU-lidstaten. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Krachtens artikel 176 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) is het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling 

(EFRO) bedoeld om een bijdrage te 

leveren aan het ongedaan maken van de 

belangrijkste regionale 

onevenwichtigheden in de Unie. Uit 

hoofde van dat artikel en artikel 174, 

tweede en derde alinea, VWEU moet het 

EFRO een bijdrage leveren om de 

verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 

van de onderscheiden regio's en de 

achterstand van de minst begunstigde 

regio's te verkleinen, waarbij bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan 

bepaalde categorieën regio's, waaronder 

grensoverschrijdende regio's expliciet zijn 

(1) Krachtens artikel 176 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) is het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling 

(EFRO) bedoeld om een bijdrage te 

leveren aan het ongedaan maken van de 

belangrijkste regionale 

onevenwichtigheden in de Unie. Uit 

hoofde van dat artikel en artikel 174, 

tweede en derde alinea, VWEU moet het 

EFRO een bijdrage leveren om de 

verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus 

van de onderscheiden regio's en de 

achterstand van de minst begunstigde 

regio's te verkleinen, waarbij bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan 

bepaalde categorieën regio's, waarvan 

plattelandsregio's, regio's die een 
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vermeld. industriële overgang doormaken, en 

regio's die kampen met ernstige en 

permanente natuurlijke of demografische 

belemmeringen, zoals de meest 

noordelijke regio's met een zeer geringe 

bevolkingsdichtheid en eilanden, 

grensoverschrijdende en bergregio's 
expliciet zijn vermeld. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In Verordening (EU) [nieuwe GB-

verordening] van het Europees Parlement 

en de Raad21 zijn de gemeenschappelijke 

bepalingen voor het EFRO en enkele 

andere fondsen vastgelegd en in 

Verordening (EU) [nieuwe EFRO-

verordening] van het Europees Parlement 

en de Raad22 zijn bepalingen betreffende 

de specifieke doelstellingen en het 

toepassingsgebied van EFRO-steun 

vastgelegd. Er moeten nu specifieke 

bepalingen worden vastgesteld betreffende 

de doelstelling "Europese territoriale 

samenwerking" (Interreg), in het kader 

waarvan een of meer lidstaten 

grensoverschrijdend samenwerken met het 

oog op effectieve programmering, met 

inbegrip van bepalingen over technische 

bijstand, toezicht, evaluatie, communicatie, 

subsidiabiliteit, beheer en controle, 

alsmede financieel beheer. 

(2) In Verordening (EU) [nieuwe GB-

verordening] van het Europees Parlement 

en de Raad21 zijn de gemeenschappelijke 

bepalingen voor het EFRO en enkele 

andere fondsen vastgelegd en in 

Verordening (EU) [nieuwe EFRO-

verordening] van het Europees Parlement 

en de Raad22 zijn bepalingen betreffende 

de specifieke doelstellingen en het 

toepassingsgebied van EFRO-steun 

vastgelegd. Er moeten nu specifieke 

bepalingen worden vastgesteld betreffende 

de doelstelling "Europese territoriale 

samenwerking" (Interreg), in het kader 

waarvan een of meer lidstaten en een of 

meer landen of andere gebieden buiten de 

Unie grensoverschrijdend samenwerken 

met het oog op effectieve programmering, 

met inbegrip van bepalingen over 

technische bijstand, toezicht, evaluatie, 

communicatie, subsidiabiliteit, beheer en 

controle, alsmede financieel beheer. 

__________________ __________________ 

21 [Referentie]. 21 [Referentie].  

22 [Referentie]. 22 [Referentie]. 

 



 

PE627.593v03-00 6/30 AD\1171389NL.docx 

NL 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Teneinde de harmonieuze 

ontwikkeling van de Unie op verschillende 

niveaus te ondersteunen, moet het EFRO in 

het kader van de doelstelling "Europese 

territoriale samenwerking" (Interreg) steun 

verlenen voor grensoverschrijdende 

samenwerking, transnationale 

samenwerking, maritieme samenwerking, 

samenwerking tussen ultraperifere 

gebieden en interregionale samenwerking. 

(3) Teneinde de welvaart te 

bevorderen en de harmonieuze 

ontwikkeling van de Unie op verschillende 

niveaus te ondersteunen, moet het EFRO in 

het kader van de doelstelling "Europese 

territoriale samenwerking" (Interreg) steun 

verlenen voor grensoverschrijdende 

samenwerking, transnationale 

samenwerking, samenwerking tussen 

ultraperifere gebieden en interregionale 

samenwerking. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De component 

grensoverschrijdende samenwerking moet 

tot doel hebben gemeenschappelijke 

uitdagingen die in de grensregio's door de 

betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 

aan te gaan en het onbenutte 

groeipotentieel in grensgebieden te 

exploiteren, zoals aangetoond in de 

mededeling van de Commissie "Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio's van de 

EU" ("mededeling over grensregio's"). 

De grensoverschrijdende component moet 

derhalve worden beperkt tot 

samenwerking rond landgrenzen; 

grensoverschrijdende samenwerking rond 

zeegrenzen moet in de transnationale 

component worden opgenomen. 

(4) De component 

grensoverschrijdende samenwerking moet 

tot doel hebben gemeenschappelijke 

uitdagingen die in de aan land- of 

zeegrenzen gelegen regio's door de 

betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 

aan te gaan en het onbenutte 

groeipotentieel in grensgebieden te 

exploiteren. De grensoverschrijdende 

component moet derhalve samenwerking 

omvatten rond land- of zeegrenzen; 

grensoverschrijdende samenwerking moet 

regio's ondersteunen, die zijn gelegen 

langs land- of zeegrenzen. 

 

Amendement  5 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De component 

grensoverschrijdende samenwerking heeft 

ook betrekking op samenwerking tussen 

een of meer lidstaten en een of meer 

landen of gebieden buiten de Unie. Het 

opnemen van interne en externe 

grensoverschrijdende samenwerking in het 

kader van deze verordening moet voor de 

programma-autoriteiten in de lidstaten en 

voor de autoriteiten van partners en 

begunstigden buiten de Unie tot een flinke 

vereenvoudiging en stroomlijning van de 

toepasselijke bepalingen leiden in 

vergelijking met de 

programmeringsperiode 2014-2020. 

(5) De component 

grensoverschrijdende samenwerking heeft 

ook betrekking op samenwerking tussen 

een of meer lidstaten en een of meer derde 

landen. Het opnemen van interne en 

externe grensoverschrijdende 

samenwerking in het kader van deze 

verordening moet voor de programma-

autoriteiten in de lidstaten en voor de 

autoriteiten van partners en begunstigden 

buiten de Unie tot een flinke 

vereenvoudiging en stroomlijning van de 

toepasselijke bepalingen leiden in 

vergelijking met de 

programmeringsperiode 2014-2020. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De externe grensoverschrijdende 

samenwerking uit hoofde van deze 

verordening mag in geen geval in de 

plaats komen van en moet eerder een 

aanvulling vormen op programma's voor 

grensoverschrijdende samenwerking in 

het kader van Verordening (EU) .../...  

[IPA III-verordening] en Verordening 

(EU) .../... [NDICI-verordening], in het 

bijzonder de inspanningen van hun 

begunstigden om de regionale, 

macroregionale en grensoverschrijdende 

samenwerking te versterken.  

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Er moeten objectieve criteria 

worden vastgesteld om te bepalen welke 

regio's en gebieden subsidiabel zijn. De 

aanwijzing van subsidiabele regio's en 

gebieden op het niveau van de Unie moet 

daarom worden gebaseerd op de 

gemeenschappelijke indeling van de regio's 

die is vastgesteld bij Verordening (EG) 

nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 

en de Raad26. 

(9) Er moeten objectieve criteria 

worden vastgesteld om te bepalen welke 

regio's en gebieden subsidiabel zijn. De 

aanwijzing van subsidiabele regio's en 

gebieden op het niveau van de Unie moet 

daarom worden gebaseerd op de 

gemeenschappelijke indeling van de regio's 

die is vastgesteld bij Verordening (EG) 

nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 

en de Raad26. Voor Interreg-programma's 

waarin derde landen deelnemen, moeten, 

indien er geen NUTS-classificatie is, 

vergelijkbare gebieden van toepassing zijn 

die in het kader van Verordening (EU) 

.../... [IPA III-verordening] en 

Verordening (EU) .../... [NDICI-

verordening] in aanmerking komen. 

__________________ __________________ 

26 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 mei 

2003 betreffende de opstelling van een 

gemeenschappelijke nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1). 

26 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 mei 

2003 betreffende de opstelling van een 

gemeenschappelijke nomenclatuur van 

territoriale eenheden voor de statistiek 

(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1). 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het is nodig samenwerking in alle 

mogelijke dimensies met de naburige derde 

landen van de Unie verder te ondersteunen 

of, waar nodig, tot stand te brengen, 

aangezien zulke samenwerking een 

belangrijke beleidsinstrument voor 

regionale ontwikkeling is en de regio's van 

de lidstaten die aan derde landen grenzen, 

daarvan profijt moeten trekken. Te dien 

einde moeten het EFRO en de 

financieringsinstrumenten voor extern 

optreden van de Unie, IPA27, NDICI28 en 

(10) Het is nodig samenwerking in alle 

mogelijke dimensies met de naburige derde 

landen van de Unie verder te ondersteunen 

of, waar nodig, tot stand te brengen, 

aangezien zulke samenwerking een 

belangrijke beleidsinstrument voor 

regionale ontwikkeling is en de regio's van 

de lidstaten die aan derde landen grenzen, 

daarvan profijt moeten trekken. Te dien 

einde moeten het EFRO en de 

financieringsinstrumenten voor extern 

optreden van de Unie, IPA27, NDICI28 en 
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OCTP29, programma's ondersteunen in het 

kader van grensoverschrijdende 

samenwerking, transnationale 

samenwerking en maritieme 

samenwerking, samenwerking tussen 

ultraperifere gebieden en interregionale 

samenwerking. De steunverlening uit het 

EFRO en de financieringsinstrumenten 

voor extern optreden van de Unie moeten 

op wederkerigheid en evenredigheid zijn 

gebaseerd. Voor het IPA III-CBC en het 

NDICI-CBC moet de steunverlening uit het 

EFRO worden aangevuld met ten minste 

een gelijkwaardige bedrag uit het IPA III-

CBC en het NDICI-CBC, tot een 

maximumbedrag als vastgesteld in de 

respectieve rechtshandeling, dat wil zeggen 

maximaal 3 % van de financiële 

toewijzing in het kader van het IPA III en 

maximaal 4 % van de financiële 

toewijzing in het kader van het 

geografische nabuurschapsprogramma 

uit hoofde van artikel 4, lid 2, onder a), 

van het NDICI. 

OCTP29, programma's ondersteunen in het 

kader van grensoverschrijdende 

samenwerking, transnationale 

samenwerking en maritieme 

samenwerking, samenwerking tussen 

ultraperifere gebieden en interregionale 

samenwerking. De steunverlening uit het 

EFRO en de financieringsinstrumenten 

voor extern optreden van de Unie moeten 

op wederkerigheid en evenredigheid zijn 

gebaseerd. Voor het IPA III-CBC en het 

NDICI-CBC moet de steunverlening uit het 

EFRO worden aangevuld met ten minste 

een gelijkwaardig bedrag uit het IPA III-

CBC en het NDICI-CBC, behoudens de 

bepalingen als vastgesteld in de 

respectieve rechtshandeling, dat wil zeggen 

in artikel [9] van Verordening (EU) .../... 
van het Europees Parlement en de Raad 

[de IPA III-verordening] en artikel [18] 
van Verordening (EU) .../... van het 

Europees Parlement en de Raad [de 

NDICI-verordening]. 

__________________ __________________ 

27 Verordening (EU) XXX tot vaststelling 

van het instrument voor 

pretoetredingssteun (PB L xx van 

xx.xx.xxxx, blz. y). 

27 Verordening (EU) .../... van het 

Europees Parlement en de Raad van ... tot 

vaststelling van het instrument voor 

pretoetredingssteun (PB L xx van 

xx.xx.xxxx, blz. y). 

28 Verordening (EU) XXX tot vaststelling 

van het instrument voor 

nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 

internationale samenwerking (PB L xx 

van xx.xx.xxxx, blz. y). 

28 Verordening (EU) .../... van het 

Europees Parlement en de Raad van ... tot 

vaststelling van het instrument voor 

nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 

internationale samenwerking (PB L xx 

van xx.xx.xxxx, blz. y). 

29 Besluit (EU) XXX betreffende de 

associatie van de landen en gebieden 

overzee met de Europese Unie, met 

inbegrip van de betrekkingen tussen de 

Europese Unie, enerzijds, en Groenland en 

het Koninkrijk Denemarken, anderzijds 

(PB L xx van xx.xx.xxxx, blz. y). 

29 Besluit (EU) XXX betreffende de 

associatie van de landen en gebieden 

overzee met de Europese Unie, met 

inbegrip van de betrekkingen tussen de 

Europese Unie, enerzijds, en Groenland en 

het Koninkrijk Denemarken, anderzijds 

(PB L xx van xx.xx.xxxx, blz. y). 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Steunverlening uit het IPA III 

moet voornamelijk gericht zijn op het 

ondersteunen van begunstigden van het 

IPA bij de versterking van democratische 

instellingen en de rechtsstaat, de 

hervorming van justitie en het openbaar 

bestuur, de naleving van grondrechten en 

de bevordering van gendergelijkheid, 

tolerantie, sociale inclusie en non-

discriminatie. IPA-steun moet gericht 

blijven op het ondersteunen van de 

inspanningen van de begunstigden van het 

IPA om de regionale, macroregionale en 

grensoverschrijdende samenwerking, 

alsmede de territoriale ontwikkeling te 

verbeteren, onder andere door het 

uitvoeren van macroregionale strategieën 

van de Unie. Daarnaast moet IPA-steun 

zich richten op veiligheid, migratie en 

grensbeheer, waarbij toegang tot 

internationale bescherming wordt 

gewaarborgd, relevante informatie wordt 

gedeeld, grenscontrole wordt versterkt en 

gezamenlijke inspanningen in de strijd 

tegen irreguliere migratie en 

migrantensmokkel worden geleverd. 

(11) IPA-steun moet gericht blijven op 

het ondersteunen van de inspanningen van 

de begunstigden van het IPA om de 

regionale, macroregionale en 

grensoverschrijdende samenwerking, 

alsmede de territoriale ontwikkeling te 

verbeteren, onder andere door het 

uitvoeren van macroregionale strategieën 

van de Unie, en zich richten op 

doelstellingen en prioriteiten zoals 

vastgesteld in artikel [3] en de bijlagen II 
en III van de IPA-verordening [IPA III]. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Wat de NDICI-steun betreft, moet 

de Unie met naburige landen bijzondere 

betrekkingen ontwikkelen die erop gericht 

zijn een ruimte van welvaart en goed 

nabuurschap tot stand te brengen welke 

stoelt op de waarden van de Unie en welke 

gekenmerkt wordt door nauwe en 

(12) Wat de NDICI-steun betreft, moet 

de Unie met naburige landen bijzondere 

betrekkingen ontwikkelen die erop gericht 

zijn een ruimte van welvaart en goed 

nabuurschap tot stand te brengen die stoelt 

op de doelstellingen en beginselen van het 

extern optreden van de Unie, zoals 
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vreedzame betrekkingen die gebaseerd 

zijn op samenwerking. Deze verordening 

en het NDICI moeten derhalve de interne 

en externe aspecten van de relevante 

macroregionale strategieën ondersteunen. 

Die initiatieven zijn van strategisch belang 

en bieden zinvolle politieke kaders voor de 

verdieping van de betrekkingen met en 

tussen de partnerlanden, op basis van 

wederzijdse verantwoordingsplicht, 

gedeelde betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid. 

vastgesteld in artikel 3, lid 5, artikel 8, 

artikel 21 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie en artikel 208 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, in het bijzonder de 

beginselen van democratie, de rechtstaat 

en de eerbiediging van de mensenrechten 
en de fundamentele vrijheden waarop het 

stoelt, door middel van dialoogvoering en 
samenwerking met partnerlanden en 

regio's. Deze verordening en het NDICI 

moeten derhalve de interne en externe 

aspecten van de relevante macroregionale 

strategieën ondersteunen en zich richten 

op doelstellingen en prioriteiten als 

gedefinieerd in artikel [3] en de bijlagen 

II en III van de NDICI-verordening. Die 

initiatieven zijn van strategisch belang en 

bieden zinvolle politieke kaders voor de 

verdieping van de betrekkingen met en 

tussen de partnerlanden, op basis van 

wederzijdse verantwoordingsplicht, 

gedeelde betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het is nodig de middelen die aan 

elk van de verschillende componenten van 

Interreg moeten worden toegewezen, vast 

te stellen, met inbegrip van het aandeel van 

elke lidstaat in de totale bedragen voor de 

grensoverschrijdende samenwerking, de 

transnationale samenwerking en maritieme 

samenwerking, de samenwerking tussen 

ultraperifere gebieden en de interregionale 

samenwerking en de mogelijkheden voor 

de lidstaten, wat de flexibiliteit tussen deze 

componenten betreft. In vergelijking met 

de programmeringsperiode 2014-2020 

moet het aandeel voor 

grensoverschrijdende samenwerking 

worden verminderd, terwijl het aandeel 

(15) Het is nodig de middelen die aan 

elk van de verschillende componenten van 

Interreg moeten worden toegewezen, vast 

te stellen, met inbegrip van het aandeel van 

elke lidstaat in de totale bedragen voor de 

grensoverschrijdende samenwerking, de 

transnationale samenwerking en maritieme 

samenwerking, de samenwerking tussen 

ultraperifere gebieden en de interregionale 

samenwerking en de mogelijkheden voor 

de lidstaten, wat de flexibiliteit tussen deze 

componenten betreft. 
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voor transnationale samenwerking en 

maritieme samenwerking wegens de 

integratie van maritieme samenwerking 

moet worden vergroot, en er moet een 

nieuwe component samenwerking tussen 

ultraperifere gebieden worden gecreëerd. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Vanwege de deelneming van meer 

dan één lidstaat en de daaruit 

voortvloeiende hogere administratieve 

kosten, met name voor controles en 

vertalingen, moet het maximumbedrag van 

de uitgaven voor technische bijstand hoger 

zijn dan in het kader van de doelstelling 

"investeren in werkgelegenheid en groei". 

Ter compensatie van de hogere 

administratieve kosten moeten de lidstaten 

worden aangespoord om de administratieve 

lasten van de tenuitvoerlegging van 

gezamenlijke projecten waar mogelijk te 

verminderen. Bovendien moeten Interreg-

programma's met beperkte steun van de 

Unie of programma's voor externe 

grensoverschrijdende samenwerking een 

bepaald minimumbedrag voor technische 

bijstand ontvangen om voldoende 

financiering voor doeltreffende activiteiten 

inzake technische bijstand te garanderen. 

(24) Vanwege de deelneming van meer 

dan één lidstaat en een of meer derde 

landen, en de daaruit voortvloeiende 

hogere administratieve kosten, met name 

voor controles en vertalingen, moet het 

maximumbedrag van de uitgaven voor 

technische bijstand hoger zijn dan in het 

kader van de doelstelling "investeren in 

werkgelegenheid en groei". Ter 

compensatie van de hogere administratieve 

kosten moeten de lidstaten worden 

aangespoord om de administratieve lasten 

van de tenuitvoerlegging van gezamenlijke 

projecten waar mogelijk te verminderen. 

Bovendien moeten Interreg-programma's 

met beperkte steun van de Unie of 

programma's voor externe 

grensoverschrijdende samenwerking een 

bepaald minimumbedrag voor technische 

bijstand ontvangen om voldoende 

financiering voor doeltreffende activiteiten 

inzake technische bijstand te garanderen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Om eenvormige voorwaarden voor 

de vaststelling of wijziging van Interreg-

programma's te waarborgen, moeten aan 

(35)  Aan de Commissie moet de 

bevoegdheid worden verleend om 

overeenkomstig artikel 290 van het 
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de Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend. Programma's voor 

externe grensoverschrijdende 

samenwerking moeten echter, indien van 

toepassing, voldoen aan de 

comitéprocedures die in de Verordeningen 

(EU) [IPA III] en (EU) [NDICI] zijn 

vastgelegd betreffende het eerste 

goedkeuringsbesluit van die programma's. 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen vast te stellen 
voor de vaststelling of wijziging van 

Interreg-programma's door middel van een 

meerjarig strategisch document. 

Programma's voor externe 

grensoverschrijdende samenwerking 

moeten echter, indien van toepassing, 

voldoen aan de procedures die in de 

Verordeningen (EU) [IPA III] en 

(EU) [NDICI] zijn vastgelegd betreffende 

het eerste goedkeuringsbesluit van die 

programma's. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) interne grensoverschrijdende 

samenwerking tussen aan land aan elkaar 

grenzende regio's van twee of meer 

lidstaten of tussen aan land aan elkaar 

grenzende regio's van ten minste één 

lidstaat en één of meer derde landen die 

zijn vermeld in artikel 4, lid 3; of 

a) interne grensoverschrijdende 

samenwerking tussen aan land of via de zee 

aan elkaar grenzende regio's van twee of 

meer lidstaten of tussen aan land of via de 

zee aan elkaar grenzende regio's van ten 

minste één lidstaat en één of meer derde 

landen die zijn vermeld in artikel 4, lid 3; 

of 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter b – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) externe grensoverschrijdende 

samenwerking tussen aan land aan elkaar 

grenzende regio's van ten minste één 

lidstaat en één of meer van de volgende: 

b) externe grensoverschrijdende 

samenwerking tussen aan land of via de zee 

aan elkaar grenzende regio's van ten minste 

één lidstaat en één of meer van de 

volgende: 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) transnationale samenwerking over 

grotere transnationale gebieden of rond 

zeebekkens, waarbij lokale, regionale en 

nationale programmapartners in de 

lidstaten, derde landen, partnerlanden en 

Groenland betrokken zijn, met het oog op 

een hogere mate van territoriale integratie 

("component 2"); wanneer enkel naar 

transnationale samenwerking wordt 

verwezen: "component 2A"; wanneer 

enkel naar transnationale samenwerking 

wordt verwezen: "component 2B"; 

2) transnationale samenwerking over 

grotere transnationale gebieden of rond 

zeebekkens, waarbij lokale, regionale en 

nationale programmapartners in de 

lidstaten, derde landen, partnerlanden en 

Groenland betrokken zijn, met het oog op 

een hogere mate van territoriale integratie; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor grensoverschrijdende 

samenwerking zijn de door het EFRO te 

steunen regio's de regio's van NUTS-

niveau 3 van de Unie aan alle interne en 

externe landgrenzen met derde landen of 

partnerlanden. 

1. Voor grensoverschrijdende 

samenwerking zijn de door het EFRO te 

steunen regio's de regio's van NUTS-

niveau 3 van de Unie aan alle interne en 

externe landgrenzen of maritieme grenzen 

met derde landen of partnerlanden. 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Regio's aan maritieme grenzen die 

door middel van een vaste verbinding over 

de zee verbonden zijn, worden ook 

ondersteund in het kader van 

2. Regio's aan maritieme grenzen die 

door middel van vaste verbindingen of 

andere blijvende culturele, historische en 

vervoersverbindingen over de zee 
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grensoverschrijdende samenwerking. verbonden zijn, worden ook ondersteund in 

het kader van grensoverschrijdende 

samenwerking. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Interne programma's voor 

grensoverschrijdende samenwerking in het 

kader van Interreg kunnen regio's in 

Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd 

Koninkrijk omvatten, die gelijkwaardig 

zijn aan regio's van NUTS-niveau 3, alsook 

Liechtenstein, Andorra en Monaco. 

3. Interne programma's voor 

grensoverschrijdende samenwerking in het 

kader van Interreg kunnen regio's in 

Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd 

Koninkrijk omvatten, die gelijkwaardig 

zijn aan regio's van NUTS-niveau 3, alsook 

Liechtenstein, Andorra, Monaco en 

San Marino. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Voor grensoverschrijdende 

samenwerking zijn de door het IPA III of 

NDICI te steunen regio's de regio's van 

NUTS-niveau 3 van het betrokken 

partnerland of, indien er geen NUTS-

classificatie is, daarmee vergelijkbare 

gebieden aan alle landgrenzen tussen 

lidstaten en partnerlanden die in het kader 

van IPA III of NDICI in aanmerking 

komen. 

4. Voor grensoverschrijdende 

samenwerking zijn de door het IPA III of 

NDICI te steunen regio's de regio's van 

NUTS-niveau 3 van het betrokken 

partnerland of, indien er geen NUTS-

classificatie is, daarmee vergelijkbare 

gebieden aan alle landgrenzen of 

maritieme grenzen tussen lidstaten en 

partnerlanden die in het kader van IPA III 

of NDICI in aanmerking komen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor transnationale samenwerking 1. Voor transnationale samenwerking 
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en de samenwerking op maritiem gebied, 

zijn de door het EFRO te ondersteunen 

regio's de regio's van NUTS-niveau 2 van 

de Unie die aangrenzende functionele 

gebieden bestrijken, indien van toepassing 

rekening houdend met macroregionale 

strategieën of zeegebiedstrategieën. 

zijn de door het EFRO te ondersteunen 

regio's de regio's van NUTS-niveau 2 van 

de Unie die functionele gebieden 

bestrijken, indien van toepassing rekening 

houdend met macroregionale strategieën of 

zeegebiedstrategieën. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Interreg-programma's voor transnationale 

samenwerking en maritieme 

samenwerking kunnen de volgende landen 

of gebieden omvatten: 

Interreg-programma's voor transnationale 

samenwerking kunnen de volgende landen 

of gebieden omvatten: 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EFRO-middelen voor de 

doelstelling "Europese territoriale 

samenwerking (Interreg)" bedragen 

8 430 000 000 EUR van de totale middelen 

die beschikbaar zijn voor vastleggingen in 

de begroting uit het EFRO, het ESF+ en 

het Cohesiefonds voor de 

programmeringsperiode 2021-2027 en die 

vermeld zijn in artikel [102, lid 1,] van 

Verordening (EU) [nieuwe GB-

verordening]. 

1. De EFRO-middelen voor de 

doelstelling "Europese territoriale 

samenwerking (Interreg)" bedragen 

xx xxx xxx xxx EUR van de totale 

middelen die beschikbaar zijn voor 

vastleggingen in de begroting uit het 

EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds voor 

de programmeringsperiode 2021-2027 en 

die vermeld zijn in artikel [102, lid 1,] van 

Verordening (EU) [nieuwe GB-

verordening]. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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4. Elke lidstaat kan tot 15 % van zijn 

financiële toewijzingen aan elk van de 

componenten 1, 2 en 3 overdragen van een 

van deze componenten naar een of meer 

van de andere componenten. 

4. Elke lidstaat kan tot 20% van zijn 

financiële toewijzingen aan elk van de 

componenten 1, 2 en 3 overdragen van een 

van deze componenten naar een of meer 

van de andere componenten. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt een 

uitvoeringshandeling vast tot vaststelling 

van het document met de meerjarige 

strategie met betrekking tot externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

die door het EFRO en het NDICI of IPA III 

worden ondersteund. Die 

uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

volgens de in artikel 63, lid 2, bedoelde 

raadplegingsprocedure. 

De Commissie stelt een gedelegeerde 

handeling vast tot vaststelling van het 

document met de meerjarige strategie met 

betrekking tot externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

die door het EFRO en het NDICI of IPA III 

worden ondersteund. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met betrekking tot de door het EFRO en 

het NDICI ondersteunde Interreg-

programma's worden in die 

uitvoeringshandeling de in artikel 12, 

lid 2, van Verordening (EU) [NDICI] 

bedoelde elementen vastgesteld. 

Met betrekking tot de door het EFRO en 

het NDICI ondersteunde Interreg-

programma's worden in die gedelegeerde 

handeling de in artikel 12, lid 2, van 

Verordening (EU) [NDICI] bedoelde 

elementen vastgesteld. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Er wordt steun uit het EFRO verleend aan Er wordt steun uit het EFRO verleend aan 
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individuele externe grensoverschrijdend 

Interreg-programma's op voorwaarde dat 

het IPA III CBC en het NDICI CBC ten 

minste gelijkwaardige bedragen 

verstrekken in het kader van het relevante 

strategische programmeringsdocument. 

Voor deze gelijkwaardigheid geldt een 

maximumbedrag dat is vastgesteld in de 

IPA III-wetgevingshandeling of de NDICI-

wetgevingshandeling. 

individuele externe grensoverschrijdend 

Interreg-programma's op voorwaarde dat 

het IPA III CBC en het NDICI CBC 

ten minste gelijkwaardige bedragen 

verstrekken in het kader van het relevante 

strategische programmeringsdocument. 

Voor deze bijdrage geldt een 

maximumbedrag dat is vastgesteld in de 

IPA III-wetgevingshandeling of de NDICI-

wetgevingshandeling. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In 2022 en 2023 wordt de jaarlijkse 

bijdrage uit het EFRO voor de externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

waarvoor uiterlijk op 31 maart van de 

respectieve jaren geen programma bij de 

Commissie is ingediend en die niet 

opnieuw is toegewezen aan een ander 

programma dat is ingediend in dezelfde 

categorie externe grensoverschrijdende 

Interreg-programma's, toegewezen aan de 

interne grensoverschrijdende Interreg-

programma's waaraan de betrokken 

lidstaat/lidstaten deelneemt/deelnemen. 

1. In 2022 en 2023 wordt de jaarlijkse 

bijdrage uit het EFRO voor de externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

waarvoor uiterlijk op 30 april van de 

respectieve jaren geen programma bij de 

Commissie is ingediend en die niet 

opnieuw is toegewezen aan een ander 

programma dat is ingediend in dezelfde 

categorie externe grensoverschrijdende 

Interreg-programma's, toegewezen aan de 

interne grensoverschrijdende Interreg-

programma's waaraan de betrokken 

lidstaat/lidstaten deelneemt/deelnemen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als er uiterlijk op 31 maart 2024 

nog steeds externe grensoverschrijdende 

Interreg-programma's zijn die niet bij de 

Commissie zijn ingediend, wordt de 

volledige in artikel 9, lid 5, vermelde 

bijdrage uit het EFRO aan die programma's 

voor de resterende jaren tot en met 2027, 

voor zover die niet opnieuw is toegewezen 

2. Als er uiterlijk op 30 april 2024 

nog steeds externe grensoverschrijdende 

Interreg-programma's zijn die niet bij de 

Commissie zijn ingediend, wordt de 

volledige in artikel 9, lid 5, vermelde 

bijdrage uit het EFRO aan die programma's 

voor de resterende jaren tot en met 2027, 

voor zover die niet opnieuw is toegewezen 
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aan een ander extern grensoverschrijdend 

Interreg-programma dat ook steun ontvangt 

uit respectievelijk het IPA III CBC of het 

NDICI CBC, toegewezen aan de interne 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

waaraan de betrokken lidstaat/lidstaten 

deelneemt/deelnemen. 

aan een ander extern grensoverschrijdend 

Interreg-programma dat ook steun ontvangt 

uit respectievelijk het IPA III CBC of het 

NDICI CBC, toegewezen aan de interne 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

waaraan de betrokken lidstaat/lidstaten 

deelneemt/deelnemen.  

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In dat geval wordt de in lid 1 vermelde 

bijdrage uit het EFRO die overeenstemt 

met nog niet vastgelegde jaartranches, of 

jaartranches die zijn vastgelegd en die 

gedurende hetzelfde begrotingsjaar geheel 

of ten dele zijn vrijgemaakt, voor zover die 

niet is opnieuw is toegewezen aan een 

ander extern grensoverschrijdend Interreg-

programma dat ook steun ontvangt uit 

respectievelijk het IPA III CBC of NDICI 

CBC, toegewezen aan de interne 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

waaraan die lidstaat/lidstaten 

deelneemt/deelnemen. 

In dat geval wordt de in lid 1 vermelde 

bijdrage uit het EFRO die overeenstemt 

met nog niet vastgelegde jaartranches, of 

jaartranches die zijn vastgelegd en die 

gedurende hetzelfde begrotingsjaar geheel 

of ten dele zijn vrijgemaakt, voor zover die 

niet opnieuw is toegewezen aan een ander 

extern grensoverschrijdend Interreg-

programma dat ook steun ontvangt uit 

respectievelijk het IPA III CBC of NDICI 

CBC, toegewezen aan de interne 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

of programma's voor transnationale 

samenwerking waaraan die 

lidstaat/lidstaten deelneemt/deelnemen. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het medefinancieringspercentage op het 

niveau van elk Interreg-programma 

bedraagt niet meer dan 70 %, tenzij met 

betrekking tot externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

of Interreg-programma's van componenten 

3 een hoger percentage is vastgesteld in de 

Verordeningen (EU) [IPA III] of (EU) 

1. Het medefinancieringspercentage op het 

niveau van elk Interreg-programma 

bedraagt niet meer dan 75 %, tenzij met 

betrekking tot externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

of Interreg-programma's van componenten 

3 een hoger percentage is vastgesteld in de 

Verordeningen (EU) [IPA III] of (EU) 
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[NDICI] of Besluit (EU) [OCTP] van de 

Raad, of in elke handeling die op grond 

daarvan is vastgesteld. 

[NDICI] of Besluit (EU) [OCTP] van de 

Raad, of in elke handeling die op grond 

daarvan is vastgesteld. 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 3 – letter e bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) bevordering van de interculturele 

grensoverschrijdende dialoog door middel 

van culturele samenwerkingsprojecten en 

samenwerkingsprojecten op het gebied 

van onderwijs, cocreatie, intermenselijke 

uitwisselingen en sociale debatten, 

evenals ondersteuning van het behoud en 

beheer van gemeenschappelijk cultureel 

en taalkundig erfgoed; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 4 – letter a – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) onder Interreg-programma's van 

component 1 en 2B: 

a) onder Interreg-programma's van 

component 1 en 2: 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 4 – letter a – punt ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) verbetering van de efficiëntie van 

het openbaar bestuur door de bevordering 

van juridische en administratieve 

samenwerking en samenwerking tussen 

burgers en instellingen, met name om een 

oplossing te vinden voor juridische en 

ii) verbetering van de efficiëntie van 

het openbaar bestuur door de bevordering 

van juridische en administratieve 

samenwerking en samenwerking tussen 

burgers, het maatschappelijke middenveld 

en instellingen, met name om een 
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andere obstakels in grensregio's; oplossing te vinden voor juridische en 

andere obstakels in grensregio's; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 4 – letter a – punt ii bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii bis) verbetering van de veiligheid van 

de Unie, met inbegrip van militaire 

mobiliteit; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 4 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) in het kader van de externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

en Interreg-programma's van component 2 

en 3 die worden ondersteund door de 

Interreg-fondsen, in aanvulling op de 

punten a) en b): het opbouwen van 

wederzijds vertrouwen, met name door de 

bevordering van intermenselijke contacten, 

de verbetering van duurzame democratie 

en ondersteuning van het maatschappelijk 

middenveld en hun rol bij 

hervormingsprocessen en democratische 

transities; 

c) in het kader van de externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

en Interreg-programma's van component 2 

en 3 die worden ondersteund door de 

Interreg-fondsen, in aanvulling op de 

punten a) en b): het opbouwen van 

wederzijds vertrouwen en het bevorderen 

van verzoening, met name door de 

bevordering van intermenselijke contacten, 

de verbetering van duurzame democratie 

en ondersteuning van onafhankelijke 

media en het maatschappelijk middenveld 

en hun rol bij hervormingsprocessen en 

democratische transities; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. In het kader van de externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 

5. In het kader van de externe 

grensoverschrijdende Interreg-programma's 
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en Interreg-programma's van component 2 

en 3 verlenen het EFRO en, indien 

toepasselijk, de financieringsinstrumenten 

voor extern optreden van de Unie ook 

steun aan de externe specifieke doelstelling 

voor Interreg "een veiliger, zekerder 

Europa", met name door acties op het 

gebied van het beheer van 

grensoverschrijdingen, mobiliteit en 

migratie, met inbegrip van de bescherming 

van migranten. 

en Interreg-programma's van component 2 

en 3 verlenen het EFRO en, indien 

toepasselijk, de financieringsinstrumenten 

voor extern optreden van de Unie ook 

steun aan de externe specifieke doelstelling 

voor Interreg "een veiliger, zekerder 

Europa", met name door acties op het 

gebied van het beheer van 

grensoverschrijdingen, mobiliteit en 

migratie, met inbegrip van de bescherming 

van migranten. Wanneer middelen van de 

financieringsinstrumenten voor extern 

optreden worden gebruikt ter 

ondersteuning van Interreg-programma's, 

zijn de doelstellingen die gelden voor de 

desbetreffende instrumenten, zoals 

uiteengezet in de respectievelijke [IPA-], 

[NDICI-] en [OCTP-]verordeningen, ook 

van toepassing. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De doelstelling "Europese 

territoriale samenwerking (Interreg)" wordt 

uitgevoerd via Interreg-programma's in 

gedeeld beheer, met uitzondering van 

programma's van component 3, die geheel 

of gedeeltelijk in indirect beheer kunnen 

worden uitgevoerd, en programma's van 

component 5 die in direct of indirect 

beheer worden uitgevoerd. 

1. De doelstelling "Europese 

territoriale samenwerking (Interreg)" wordt 

uitgevoerd via Interreg-programma's in 

gedeeld beheer, met uitzondering van 

programma's van component 3, die geheel 

of gedeeltelijk in indirect beheer kunnen 

worden uitgevoerd. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een Interreg-programma dat steun wordt 

ondersteund door een extern 

financieringsinstrument van de Unie, wordt 

Een Interreg-programma dat wordt 

ondersteund door een extern 

financieringsinstrument van de Unie, wordt 
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uiterlijk zes maanden na de goedkeuring 

door de Commissie van de desbetreffende 

strategische programmeringsdocumenten 

uit hoofde van artikel 10, lid 1, of indien 

dit vereist is uit hoofde van de respectieve 

basishandeling van een of meer 

financieringsinstrumenten voor extern 

optreden van de Unie, ingediend door de 

lidstaat waar de toekomstige 

beheersautoriteit gevestigd is. 

uiterlijk negen maanden na de goedkeuring 

door de Commissie van de desbetreffende 

strategische programmeringsdocumenten 

uit hoofde van artikel 10, lid 1, of indien 

dit vereist is uit hoofde van de respectieve 

basishandeling van een of meer 

financieringsinstrumenten voor extern 

optreden van de Unie, ingediend door de 

lidstaat waar de toekomstige 

beheersautoriteit gevestigd is. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke prioriteit komt overeen met een 

enkele beleidsdoelstelling of, indien van 

toepassing, met respectievelijk één of beide 

specifieke doelstellingen voor Interreg of 

met technische bijstand. Een prioriteit die 

overeenstemt met een beleidsdoelstelling 

of, indien van toepassing, met 

respectievelijk één of beide specifieke 

doelstellingen voor Interreg, bestaat uit een 

of meerdere specifieke doelstellingen. 

Meer dan één prioriteit kan overeenkomen 

met dezelfde beleidsdoelstelling of 

specifieke doelstelling voor Interreg. 

Elke prioriteit komt overeen met een 

enkele beleidsdoelstelling of, indien van 

toepassing, met respectievelijk één of beide 

specifieke doelstellingen voor Interreg of 

met technische bijstand. Een prioriteit die 

overeenstemt met een beleidsdoelstelling 

of, indien van toepassing, met 

respectievelijk één of beide specifieke 

doelstellingen voor Interreg, bestaat uit een 

of meerdere specifieke doelstellingen. 

Meer dan één prioriteit kan overeenkomen 

met dezelfde beleidsdoelstelling of 

specifieke doelstelling voor Interreg. 

Wanneer middelen van de 

financieringsinstrumenten voor extern 

optreden worden gebruikt ter 

ondersteuning van Interreg-programma's, 

zijn de prioriteiten die zijn vastgesteld 

voor de desbetreffende instrumenten, 

zoals uiteengezet in de respectievelijke 

[IPA-], [NDICI-] en [OCTP-

]verordeningen, ook van toepassing. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 7 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de procedure voor het instellen van 

het gezamenlijke secretariaat vastleggen; 

b) de procedure voor het instellen van 

het gezamenlijke secretariaat vastleggen 

en, indien van toepassing, de 

beheersstructuren in de lidstaten of derde 

landen ondersteunen; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de selectie van concrete acties moet 

het toezichtcomité of, indien van 

toepassing, het directiecomité criteria en 

procedures vaststellen en toepassen die 

niet-discriminerend en transparant zijn, 

gendergelijkheid waarborgen en rekening 

houden met het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en het 

beginsel van duurzame ontwikkeling en 

van het beleid van de Unie op milieugebied 

overeenkomstig artikel 11 en artikel 191, 

lid 1, VWEU. 

Voor de selectie van concrete acties moet 

het toezichtcomité of, indien van 

toepassing, het directiecomité criteria en 

procedures vaststellen en toepassen die 

niet-discriminerend en transparant zijn, 

gendergelijkheid waarborgen en rekening 

houden met het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, het 

Europees Verdrag betreffende de 

mensenrechten en het beginsel van 

duurzame ontwikkeling en van het beleid 

van de Unie op milieugebied 

overeenkomstig artikel 11 en artikel 191, 

lid 1, VWEU. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 4 – letter j bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 j bis) zorgen dat de geselecteerde acties 

voldoen aan criteria en procedures die 

niet-discriminerend zijn, de 

gendergelijkheid waarborgen en rekening 

houden met het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, het 

Europees Verdrag betreffende de 

mensenrechten en het beginsel van 

duurzame ontwikkeling en van het beleid 
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van de Unie op milieugebied 

overeenkomstig artikel 11 en artikel 191, 

lid 1, VWEU. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een concrete actie in het kader van 

Interreg kan in één land worden 

uitgevoerd, mits de gevolgen voor en de 

voordelen van het programmagebied zijn 

vastgesteld in de aanvraag voor de concrete 

actie. 

2. Een concrete actie in het kader van 

Interreg kan in één land worden 

uitgevoerd, mits de grensoverschrijdende 

of transnationale gevolgen en voordelen 

voor het programma zijn vastgesteld in de 

aanvraag voor de concrete actie. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor concrete acties in het kader van 

Interreg-programma's van component 3 

moeten de partners uit ultraperifere regio's 

en derde landen, partnerlanden of LGO 

slechts voor drie van de vier in de eerste 

alinea vermelde aspecten samenwerken. 

Voor concrete acties in het kader van 

Interreg-programma's van component 3 en 

externe grensoverschrijdende 

programma's moeten de partners uit 

ultraperifere regio's en derde landen, 

partnerlanden of LGO slechts voor drie van 

de vier in de eerste alinea vermelde 

aspecten samenwerken. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De begunstigde van een fonds voor 

kleinschalige projecten is een 

grensoverschrijdende juridische entiteit of 

een EGTS. 

2. De begunstigde van een fonds voor 

kleinschalige projecten is een 

grensoverschrijdende juridische entiteit, 

een Euregio, een EGTS of een 

beheersautoriteit of bestaande instelling 



 

PE627.593v03-00 26/30 AD\1171389NL.docx 

NL 

in een van de landen overeenkomstig de 

overeenkomst tussen de landen of regio's 

die deelnemen aan het programma. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De voorschriften van het programma met 

betrekking tot projecttoepassing en -

uitvoering; 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd de subsidiabiliteitsregels die 

zijn vastgesteld in de artikelen [57 tot en 

met 62] van Verordening (EU) [nieuwe 

GB-verordening], de artikelen [4 en 6] van 

Verordening (EU) [nieuwe EFRO-

verordening] of dit hoofdstuk, met inbegrip 

van de op grond hiervan vastgestelde 

handelingen, stellen de deelnemende 

lidstaten en, indien van toepassing, derde 

landen, partnerlanden en LGO's enkel 

aanvullende regels betreffende de 

subsidiabiliteit van de uitgaven voor het 

Interreg-programma vast – door middel 

van een gezamenlijk besluit in het 

toezichtcomité – voor uitgavencategorieën 

die niet onder die bepalingen vallen. Die 

aanvullende voorschriften hebben 

betrekking op het programmagebied als 

geheel. 

Onverminderd de subsidiabiliteitsregels die 

zijn vastgesteld in de artikelen [57 tot en 

met 62] van Verordening (EU) [nieuwe 

GB-verordening], de artikelen [4 en 6] van 

Verordening (EU) [nieuwe EFRO-

verordening], artikel [10] van Verordening 

(EU) [IPA-verordening], artikel [27] van 

Verordening (EU) [NDICI-verordening] 
of dit hoofdstuk, met inbegrip van de op 

grond hiervan vastgestelde handelingen, 

stellen de deelnemende lidstaten en, indien 

van toepassing, derde landen, 

partnerlanden en LGO's enkel aanvullende 

regels betreffende de subsidiabiliteit van de 

uitgaven voor het Interreg-programma vast 

– door middel van een gezamenlijk besluit 

in het toezichtcomité – voor 

uitgavencategorieën die niet onder die 

bepalingen vallen. Die aanvullende 

voorschriften hebben betrekking op het 

programmagebied als geheel.  

 

Amendement  49 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een Interreg-programma concrete 

acties selecteert op basis van uitnodigingen 

tot het indienen van voorstellen, worden 

die aanvullende voorschriften vastgesteld 

voordat de eerste oproep tot het indienen 

van voorstellen bekend is gemaakt. In alle 

andere gevallen worden die aanvullende 

voorschriften vastgesteld voordat de eerste 

concrete acties worden geselecteerd. 

Wanneer een Interreg-programma concrete 

acties selecteert op basis van uitnodigingen 

tot het indienen van voorstellen, worden 

die aanvullende voorschriften vastgesteld 

voordat enige oproep tot het indienen van 

voorstellen bekend is gemaakt. In alle 

andere gevallen worden die aanvullende 

voorschriften vastgesteld voordat de eerste 

concrete acties worden geselecteerd. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer een Interreg-programma 

van component 2B of component 1 lange 

grenzen met heterogene 

ontwikkelingsproblemen en -behoeften 

bestrijkt, kunnen de lidstaten en, indien van 

toepassing, derde landen, partnerlanden en 

de LGO die deelnemen aan een Interreg-

programma, subprogrammagebieden 

vaststellen. 

5. Wanneer een Interreg-programma 

van component 1 grenzen met heterogene 

ontwikkelingsproblemen en -behoeften 

bestrijkt, kunnen de lidstaten en, indien van 

toepassing, derde landen, partnerlanden en 

de LGO die deelnemen aan een Interreg-

programma, subprogrammagebieden 

vaststellen. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In het geval de beheersautoriteit de 

verificatie op grond van punt a) van 

artikel 68, lid 1, van Verordening (EU) 

[nieuwe GB-verordening] niet binnen het 

gehele programmagebied uitvoert, wijst 

elke lidstaat een instantie of persoon aan 

die verantwoordelijk is voor deze 

verificatie met betrekking tot de 
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begunstigden in diens gebied. 
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