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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med det europæiske territoriale samarbejde (Interreg) er at fremme samarbejdet 
mellem medlemsstaterne inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og tredjelande, 
partnerlande eller oversøiske lande og territorier. Det forventes, at den nye foreslåede 
forordning for perioden 2021-2027 vil forenkle samarbejdet ud over Unionens grænser. 
Parallelt hermed har EU's fremtidige eksterne finansieringsinstrumenter (herunder NDICI og 
OCTP) til formål at fastsætte klare regler for overførsel af en del af deres ressourcer til 
Interreg-programmerne.

Udviklingsudvalgets ordfører er af den opfattelse, at udvalgets interesse ligger i at sikre, at 
tredjelande og oversøiske lande og territorier kan deltage effektivt i Interreg-programmerne. 
Der bør tages fuldt ud hensyn til de oversøiske landes og territoriers særlige udfordringer og 
behov ved udformningen af programmerne. 

Ordføreren vil gerne understrege det bidrag, Interreg kan yde med hensyn til gennemførelsen 
af målene for bæredygtig udvikling og opfyldelsen af klimamålene. Endvidere bør den 
udviklingsvenlige politikkohærens respekteres fuldt ud, da det for at nå målene for 
bæredygtig udvikling er afgørende, at der er sammenhæng på tværs af alle EU-politikker.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 208, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

Ændringsforslag 2

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, 

(3) For at støtte en harmonisk 
udvikling af Unionens område på 
forskellige planer bør EFRU støtte det 
grænseoverskridende samarbejde, 
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tværnationalt samarbejde, maritimt 
samarbejde, samarbejdet med regionerne i 
den yderste periferi og interregionalt 
samarbejde under målet om europæiske 
territorialt samarbejde (Interreg).

tværnationalt samarbejde, maritimt 
samarbejde, samarbejdet med regionerne i 
den yderste periferi og interregionalt 
samarbejde under målet om europæiske 
territorialt samarbejde (Interreg). Der bør 
tages hensyn til principperne om 
flerniveaustyring og partnerskab, og 
stedbaserede tilgange såvel som princippet 
om ikke-diskrimination bør styrkes.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) De forskellige komponenter i 
Interreg bør bidrage til at opfylde de mål 
for bæredygtig udvikling, der er beskrevet 
i 2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling, som blev vedtaget i september 
2015.

Begrundelse

Det bør i betragtningerne anføres, at Interreg bidrager til målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 b) Interreg bør endvidere bidrage til 
at opfylde andre internationale 
forpligtelser såsom Parisaftalen om 
klimaændringer (COP 21). For at afspejle 
betydningen af at bekæmpe 
klimaændringer vil Interreg bidrage til at 
mainstreame klimaindsatsen og til at nå 
det overordnede mål om, at 25 % af 
udgifterne i Unionens budget skal bidrage 
til at opfylde klimamålene.
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Begrundelse

Betragtningerne bør også indeholde en henvisning til Parisaftalen, da Interreg bør bidrage til 
EU's klimaændringsmål.

Ændringsforslag 5

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 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 støtte samarbejde om land- eller 
søgrænseregioner.

_________________ _________________

23Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 
og Europa-Parlamentet — Fremme af 
vækst og samhørighed i EU's 
grænseregioner (COM(2017) 534 final af 
20.9.2017).

23Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 
og Europa-Parlamentet — Fremme af 
vækst og samhørighed i EU's 
grænseregioner (COM(2017) 534 final af 
20.9.2017).

Begrundelse

Det bidrager ikke til forenkling og øget brugervenlighed at inddrage samarbejde om 
søgrænser i et ny indsatsområde for Interreg.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Komponenten vedrørende 
tværnationalt samarbejde og maritime 
samarbejde bør tage sigte på at styrke 
samarbejdet ved hjælp af aktioner, som 
bidrager til integreret territorial udvikling i 
tilknytning til Unionens 
samhørighedspolitiske prioriteter og bør 
også omfatte maritimt 
grænseoverskridende samarbejde. Det 
tværnationale samarbejde bør dække større 
områder på fastlandet i Unionen, hvorimod 
det maritime samarbejde bør omfatte 
områder omkring havområder og integrere 
det grænseoverskridende samarbejde om 
søgrænser i programmeringsperioden 
2014-2020. Den fortsatte gennemførelse af 
maritimt grænseoverskridende samarbejde, 
der tidligere er truffet beslutning om, inden 
for rammerne af et større samarbejde på det 
maritime område bør gives maksimal 
fleksibilitet, navnlig ved at definere det 
dækkede område, de særlige mål for et 
sådant samarbejde, kravene til et 
projektpartnerskab og etablering af 
delprogrammer og særlige styringsudvalg.

(6) Komponenten vedrørende 
tværnationalt samarbejde og maritime 
samarbejde bør tage sigte på at styrke 
samarbejdet ved hjælp af aktioner, som 
bidrager til integreret territorial udvikling i 
tilknytning til Unionens 
samhørighedspolitiske prioriteter. Det 
tværnationale samarbejde bør dække større 
områder på fastlandet i Unionen, hvorimod 
det maritime samarbejde bør omfatte 
områder omkring havområder. Den 
fortsatte gennemførelse af maritimt 
grænseoverskridende samarbejde, der 
tidligere er truffet beslutning om, inden for 
rammerne af et større samarbejde på det 
maritime område bør gives maksimal 
fleksibilitet, navnlig ved at definere det 
dækkede område, de særlige mål for et 
sådant samarbejde, kravene til et 
projektpartnerskab og etablering af 
delprogrammer og særlige styringsudvalg.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På grundlag af erfaringerne med 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde i programmeringsperioden 
2014-2020 i regionerne i den yderste 
periferi, hvor kombinationen af begge 
komponenter i et enkelt program for hvert 
samarbejdsområde ikke har medført 
tilstrækkelige forenkling for 
programmyndigheder og støttemodtagere, 
bør der oprettes en specifik komponent 
vedrørende regioner i den yderste periferi 
for at sætte regioner i den yderste periferi i 
stand til at samarbejde med deres 

(7) På grundlag af erfaringerne med 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde i programmeringsperioden 
2014-2020 i regionerne i den yderste 
periferi, hvor kombinationen af begge 
komponenter i et enkelt program for hvert 
samarbejdsområde ikke har medført 
tilstrækkelig forenkling for 
programmyndigheder og støttemodtagere, 
bør der oprettes en specifik komponent 
vedrørende regioner i den yderste periferi 
for at sætte regioner i den yderste periferi i 
stand til at samarbejde med tredjelande og 
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nabolande og -områder på den mest 
effektive og enkle måde.

oversøiske lande og territorier (OLT'er)
på den mest effektive og enkle måde ud fra 
deres særlige behov og egenskaber.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På grundlag erfaringerne med de 
interregionale samarbejdsprogrammer 
under Interreg og manglen på et sådant 
samarbejde inden for programmer under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst i programmeringsperioden 2014-
2020 bør komponenten vedrørende 
interregionalt samarbejde i højere grad 
fokusere på at styrke 
samhørighedspolitikkens effektivitet. 
Denne komponent bør derfor begrænses til 
to programmer, et for at gøre det muligt at 
opnå alle former for erfaringer, innovative 
tilgange og kapacitetsopbygning til 
programmer under begge mål og at fremme 
europæiske grupper for territorialt 
samarbejde (EGTS), der er oprettet eller 
skal oprettes i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1082/200624, og et for at forbedre 
analysen af udviklingstendenser. 
Projektbaseret samarbejde i hele Unionen 
bør integreres i den nye komponent 
vedrørende interregionale 
innovationsinvesteringer og knyttes tæt til 
gennemførelsen af Kommissionens 
meddelelse "Styrkelse af innovation i 
Europas regioner: Strategier til robust, 
inklusiv og bæredygtig vækst"25, navnlig 
for at støtte tematiske platforme for 
intelligent specialisering på områder såsom 
energi, industriel modernisering eller 
landbrugsfødevarer. Endelig bør integreret 
territorial udvikling med fokus på 
funktionelle byområder eller byområder 
være koncentreret inden for programmer 
under målet om investeringer i 

(8) På grundlag erfaringerne med de 
interregionale samarbejdsprogrammer 
under Interreg og manglen på et sådant 
samarbejde inden for programmer under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst i programmeringsperioden 2014-
2020 bør komponenten vedrørende 
interregionalt samarbejde i højere grad 
fokusere på at styrke 
samhørighedspolitikkens effektivitet. 
Denne komponent bør derfor begrænses til 
to programmer, et for at gøre det muligt at 
opnå alle former for erfaringer, innovative 
tilgange og kapacitetsopbygning til 
programmer under begge mål og at fremme 
europæiske grupper for territorialt 
samarbejde (EGTS), der er oprettet eller 
skal oprettes i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1082/200624, og et for at forbedre 
analysen af udviklingstendenser. 
Projektbaseret samarbejde i hele Unionen 
bør integreres i den nye komponent 
vedrørende interregionale 
innovationsinvesteringer og knyttes tæt til 
gennemførelsen af Kommissionens 
meddelelse "Styrkelse af innovation i 
Europas regioner: Strategier til robust, 
inklusiv og bæredygtig vækst"25, navnlig 
for at støtte tematiske platforme for
intelligent specialisering på områder såsom 
vedvarende energi, den cirkulære 
økonomi, industriel modernisering, 
agroøkologisk landbrug eller 
landbrugsfødevarer. Endelig bør integreret 
territorial udvikling med fokus på 
funktionelle byområder eller byområder 
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beskæftigelse og vækst og et ledsagende 
instrument, det "europæiske initiativ for 
byområder". De to programmer under 
komponenten vedrørende interregionalt 
samarbejde bør omfatte hele Unionen og 
bør også være åbne for tredjelandes 
deltagelse.

være koncentreret inden for programmer 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst og et ledsagende 
instrument, det "europæiske initiativ for 
byområder". De to programmer under 
komponenten vedrørende interregionalt 
samarbejde bør omfatte hele Unionen og 
bør også være åbne for OLT'ers og
tredjelandes deltagelse.

__________________ __________________

24Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 
2006 om oprettelse af en europæisk gruppe 
for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 
210 af 31.7.2006, s. 19).

24Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 
2006 om oprettelse af en europæisk gruppe 
for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 
210 af 31.7.2006, s. 19).

25Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – "Styrkelse af 
innovation i Europas regioner: Strategier 
for robust, inklusiv og bæredygtig vækst" 
(COM(2017) 376 af 18. juli 2017.

25Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget – "Styrkelse af 
innovation i Europas regioner: Strategier 
for robust, inklusiv og bæredygtig vækst" 
(COM(2017) 376 af 18. juli 2017.

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 

(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 mænd og kvinder, 
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 sikker adgang 
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af relevante oplysninger, styrkelse af 
grænsekontrollen og fælles bestræbelser på 
at bekæmpe irregulær migration og
smugling af migranter.

til international beskyttelse, deling af 
relevante oplysninger, styrkelse af 
grænsekontrollen og fælles bestræbelser på 
at bekæmpe irregulær migration, smugling 
af migranter og menneskehandel.

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, 
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.

(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, 
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 med det 
hovedformål at udrydde fattigdom og 
bidrage til bæredygtig udvikling. 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 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Udviklingen af synergier med 
Unionens programmer for eksterne 
aktiviteter og udvikling bør endvidere 
bidrage til at sikre den størst mulige 
virkning, samtidig med at princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens opfyldes 
som omhandlet i artikel 208 i traktaten 



PE628.552v02-00 10/32 AD\1169603DA.docx

DA

om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). For at nå målene 
for bæredygtig udvikling er det afgørende, 
at der er sammenhæng på tværs af alle 
EU-politikker.

Begrundelse

Udviklingsvenlig politikkohærens er en traktatfæstet forpligtelse og bør nævnes i 
betragtningerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I betragtning af den særlige 
situation for regionerne i Unionens yderste 
periferi er det nødvendigt at vedtage 
foranstaltninger vedrørende de betingelser, 
hvorunder disse regioner kan få adgang til 
strukturfondene. Følgelig bør visse 
bestemmelser i denne forordning tilpasses 
til de særlige forhold i regionerne i den 
yderste periferi for at forenkle og fremme 
samarbejdet med deres naboer, idet der 
tages hensyn til Kommissionens 
meddelelsen "Et stærkere og fornyet 
strategisk partnerskab med regionerne i 
EU's yderste periferi"31.

(14) I betragtning af den særlige 
situation for regionerne i Unionens yderste 
periferi er det nødvendigt at vedtage 
foranstaltninger vedrørende de betingelser, 
hvorunder disse regioner kan få adgang til 
strukturfondene. Følgelig bør visse 
bestemmelser i denne forordning tilpasses 
til de særlige forhold i regionerne i den 
yderste periferi for at forenkle og fremme 
deres samarbejde med tredjelande og 
OLT'er, idet der tages hensyn til 
Kommissionens meddelelse "Et stærkere 
og fornyet strategisk partnerskab med 
regionerne i EU's yderste periferi"31.

__________________ __________________

31Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank – "Et 
stærkere og fornyet strategisk partnerskab 
med regionerne i EU's yderste periferi" 
(COM(2017) 623 final af 24.10.2017.

31Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Regionsudvalget og Den 
Europæiske Investeringsbank – "Et 
stærkere og fornyet strategisk partnerskab 
med regionerne i EU's yderste periferi" 
(COM(2017) 623 final af 24.10.2017.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Forordningen giver mulighed for, 
at oversøiske lande og territorier (OLT'er) 
kan deltage i Interreg-programmerne. Der 
bør tages hensyn til OLT'ernes særlige 
egenskaber og udfordringer med henblik 
på at lette deres effektive adgang og 
deltagelse.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) I artikel 198-204 i del IV i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) vedrørende 
associeringen af de oversøiske lande og 
territorier er det fastsat, at formålet med 
associeringen er at fremme den 
økonomiske og sociale udvikling i disse 
lande og territorier og at oprette nære 
økonomiske forbindelser mellem disse og 
Unionen som helhed. I overensstemmelse 
med principperne i TEUF's præambel 
skal associeringen først og fremmest åbne 
mulighed for at tjene befolkningernes 
interesser i disse lande og territorier og 
øge deres velstand for herved at lede dem 
frem til den økonomiske, sociale og 
kulturelle udvikling, som de tilstræber.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 14 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Aktiviteter, der finansieres under 
de forskellige komponenter, bør fremme 
og sikre ligestilling mellem kønnene. 
Kønsdimensionen bør integreres i de 
forskellige Interreg-komponenter.

Begrundelse

Kønsdimensionens betydning bør styrkes i hele forordningen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Denne forordning bør tilføje to 
Interreg-specifikke målsætninger; en for at 
støtte et Interreg-specifikt mål, som styrker 
den institutionelle kapacitet, forbedrer det 
retslige og administrative samarbejde, 
navnlig i forbindelse med gennemførelsen 
af meddelelsen om grænseregioner, 
intensiverer samarbejdet mellem borgere 
og institutioner samt udviklingen og 
samordningen af makroregionale strategier 
og havområdestrategier, og en anden for at 
løse specifikke eksterne 
samarbejdsproblemer såsom sikkerhed, 
forvaltning af grænsepassage og 
indvandring.

(19) Denne forordning bør tilføje to 
Interreg-specifikke målsætninger; en for at 
støtte et Interreg-specifikt mål, som styrker 
den institutionelle kapacitet, forbedrer det 
retslige og administrative samarbejde, 
navnlig i forbindelse med gennemførelsen 
af meddelelsen om grænseregioner, 
intensiverer samarbejdet mellem borgere, 
civilsamfundsorganisationer, ikke-
statslige aktører og institutioner samt 
udviklingen og samordningen af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier, og en anden for at 
løse specifikke eksterne 
samarbejdsproblemer såsom sikkerhed, 
forvaltning af grænsepassage og 
indvandring, adgang til international 
beskyttelse, udryddelse af fattigdom, 
klimaændringer samt 
katastrofeforebyggelse og -
modstandsdygtighed.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Det er hensigtsmæssigt at fremme 
finansiel disciplin. Samtidig bør der i 
ordningerne for frigørelse af 
budgetmæssige forpligtelser tages hensyn 
til Interreg-programmernes kompleksitet 
og deres gennemførelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes 
der regler for målet om europæisk 
territorialt samarbejde (Interreg) med 
henblik på at fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne inden for Unionen og 
mellem medlemsstaterne og henholdsvis 
tilgrænsende tredjelande, partnerlande, 
andre territorier eller oversøiske lande og 
territorier ("OLT'er").

1. Ved denne forordning fastsættes 
der regler for målet om europæisk 
territorialt samarbejde (Interreg) med 
henblik på at fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne inden for Unionen og
mellem medlemsstaterne og henholdsvis 
tredjelande, partnerlande og oversøiske 
lande og territorier ("OLT'er"). Interreg 
bidrager til at opfylde de mål for 
bæredygtig udvikling, der er beskrevet i 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning indeholder også 
de bestemmelser, der er nødvendige for at 
sikre en effektiv programmering, herunder 
teknisk bistand, overvågning, evaluering, 
kommunikation, støtteberettigelse, 
forvaltning og kontrol samt finansiel 
forvaltning af programmer under målet om 
europæisk territorialt samarbejde 
("Interreg-programmer"), der støttes af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 

2. Denne forordning indeholder også 
de bestemmelser, der er nødvendige for at 
sikre en effektiv programmering, herunder 
teknisk bistand, gennemførelse, 
overvågning, evaluering, kommunikation, 
støtteberettigelse, forvaltning og kontrol 
samt finansiel forvaltning af programmer 
under målet om europæisk territorialt 
samarbejde ("Interreg-programmer"), der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
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("EFRU"). Regionaludvikling ("EFRU").

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "oversøiske lande og territorier 
(OLT'er)": de til en EU-medlemsstat 
knyttede oversøiske lande og territorier, 
som bestemmelserne i fjerde del af TEUF 
finder anvendelse på, og som er opført i 
bilag II hertil.

Ændringsforslag 21

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 
landgrænseregioner i mindst én 
medlemsstat og et eller flere tredjelande, 
der er opført i artikel 4, stk. 3, eller

Ændringsforslag 22

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:
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

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 og 
maritimt samarbejde hen over større 
tværnationale områder eller omkring 
havområder, der omfatter nationale, 
regionale og lokale programpartnere i 
medlemsstater, tredjelande og partnerlande 
og OLT'er 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")

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) indbyrdes samarbejde mellem 
regioner i den yderste periferi og med 
deres tilgrænsende tredjelande eller 
partnerlande eller OLT'er, eller flere 
sådanne lande, for at lette deres regionale 
integration i deres naboskabsområde
("element 3")

3) indbyrdes samarbejde mellem 
regioner i den yderste periferi og med 
tredjelande eller partnerlande eller OLT'er, 
eller flere sådanne lande, navnlig for at 
lette deres regionale integration ("element 
3")

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) interregionalt samarbejde for at 
styrke effektiviteten af 
samhørighedspolitikken ("element 4") ved 
at fremme:

4) interregionalt samarbejde for at 
styrke effektiviteten af 
samhørighedspolitikken ("element 4") ved 
bl.a. at fremme:
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udveksling af erfaringer, innovative 
tilgange og kapacitetsopbygning i 
forbindelse med:

a) udveksling af erfaringer, innovative 
tilgange, god praksis og 
kapacitetsopbygning i forbindelse med:

Ændringsforslag 27

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.

udgår

Ændringsforslag 28

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 alle grænser mellem medlemsstater 
og partnerlande, der er støtteberettigede 
under IPA III eller NDICI.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Grønland b) OLT'er

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Regioner, tredjelande eller
partnerlande, der er opført på listen i stk. 2, 
skal være NUTS 2-områder eller, i fraværet 
af NUTS-klassifikation, tilsvarende 
områder.

3. Regioner, tredjelande, partnerlande 
eller OLT'er, der er opført på listen i stk. 2, 
skal være NUTS 2-områder, NUTS 3-
områder, når det drejer sig om OLT'er,
eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, 
tilsvarende områder.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 3,2 % (dvs. i alt 270 100 000 EUR)
til samarbejdet i regioner i den yderste 
periferi (element 3)

c) 5 % til samarbejdet i regioner i den 
yderste periferi (element 3)

Begrundelse

På grund af de særlige behov og udfordringer, som regionerne i den yderste periferi har, bør 
det beløb, der er til rådighed under element 3, øges.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår et Interreg-program under 
element 2, som Kommissionen allerede har 
godkendt, ophører et partnerlands eller 

Hvad angår et Interreg-program under 
element 2, som Kommissionen allerede har 
godkendt, ophører et partnerlands eller et 
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Grønlands deltagelse, hvis en af 
situationerne i stk. 3, første afsnit, litra a) 
og b), optræder.

OLT's deltagelse, eller reduceres 
tildelingen, hvis en af situationerne i stk. 3, 
første afsnit, litra a) og b), optræder.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at hele Interreg-programmet 
ophører, især i tilfælde, hvor de vigtigste 
fælles udfordringer på udviklingsområdet 
næppe kan opnås uden deltagelse af 
partnerlandet eller Grønland

a) at hele Interreg-programmet 
ophører, især i tilfælde, hvor de vigtigste 
fælles udfordringer på udviklingsområdet 
næppe kan opnås uden deltagelse af 
partnerlandet eller OLT'erne

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at Interreg-programmet fortsætter 
uden deltagelse af det pågældende 
partnerland eller Grønland.

c) at Interreg-programmet fortsætter 
uden deltagelse af det pågældende 
partnerland eller OLT'erne.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis et tredjeland eller et 
partnerland, der bidrager til et Interreg-
program med nationale ressourcer, som 
ikke udgør den nationale medfinansiering 
af støtte fra EFRU eller fra et eksternt 
finansieringsinstrument, reducerer dette 
bidrag under gennemførelsen af Interreg-
programmet, enten generelt eller med 
hensyn til fælles operationer, der allerede 
er udvalgt, og som har modtaget 
dokumentet i henhold til artikel 22, stk. 6, 

6. Hvis et tredjeland, et partnerland
eller et OLT, der bidrager til et Interreg-
program med nationale ressourcer, som 
ikke udgør den nationale medfinansiering 
af støtte fra EFRU eller fra et eksternt 
finansieringsinstrument, reducerer dette 
bidrag under gennemførelsen af Interreg-
programmet, enten generelt eller med 
hensyn til fælles operationer, der allerede 
er udvalgt, og som har modtaget 
dokumentet i henhold til artikel 22, stk. 6, 
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skal den eller de deltagende medlemsstater 
anmode om, at en af mulighederne i stk. 4, 
andet afsnit, finder anvendelse.

skal den eller de deltagende medlemsstater 
anmode om, at en af mulighederne i stk. 4, 
andet afsnit, finder anvendelse.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over de specifikke målsætninger 
for EFRU som fastsat i artikel 2 i 
forordning (EU) nr. [ny EFRU] kan EFRU 
og, hvis det er relevant, Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter også bidrage til 
at nå de specifikke målsætninger under PO 
4 som følger:

3. Ud over de specifikke målsætninger 
for EFRU som fastsat i artikel 2 i 
forordning (EU) nr. [ny EFRU] bidrager
EFRU og, hvis det er relevant, Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter også til 
at nå de specifikke målsætninger under PO 
4 som følger:

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedring af arbejdsmarkedernes 
effektivitet og adgangen til beskæftigelse 
af høj kvalitet på tværs af grænserne

a) forbedring af arbejdsmarkedernes 
effektivitet og adgangen til beskæftigelse 
af høj kvalitet på tværs af grænserne, 
navnlig for unge

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom, herunder ved at 
fremme lige muligheder og bekæmpe 
forskelsbehandling på tværs af grænserne.

e) fremme af social integration, 
respekt for mindretals rettigheder og 
bekæmpelse af fattigdom, herunder ved at 
fremme lige muligheder, fremme 
ligestilling mellem kønnene, bekæmpe
enhver form for forskelsbehandling på 
tværs af grænserne og støtte 
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marginaliserede samfund.

Ændringsforslag 39

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, aktører i civilsamfundet
og institutioner, navnlig med henblik på at 
løse juridiske og andre hindringer i 
grænseregioner

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af Interreg-
programmer under element 1, 2 og 3: 
styrkelse af institutionel kapacitet hos 
offentlige myndigheder og interesserede 
parter til at gennemføre makroregionale 
strategier og havområdestrategier

b) inden for rammerne af Interreg-
programmer under element 1, 2 og 3: 
styrkelse af institutionel kapacitet hos 
offentlige myndigheder og interesserede 
parter til på effektiv vis at gennemføre 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier

Ændringsforslag 41

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 

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 
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bæredygtigt demokrati og støtte til aktører i 
civilsamfundet og til deres rolle i 
reformprocesser og demokratiske 
overgangsprocesser.

bæredygtigt demokrati og fremme af 
grundlæggende rettigheder og friheder i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter for grundlæggende 
rettigheder og støtte til 
civilsamfundsorganisationer og ikke-
statslige aktører, herunder NGO'er, kirker 
og religiøse samfund og foreninger, 
tænketanke og andre sociale grupper og 
til deres rolle i modstandsdygtighed, 
fredsopbygning, forsoning, 
reformprocesser og demokratiske 
overgangsprocesser samt fremme af god 
regeringsførelse, herunder bekæmpelse af 
korruption.

Ændringsforslag 42

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 under fuld 
efterlevelse af retsstatsprincippet, 
herunder beskyttelse af og overholdelse af 
menneskerettighederne for migranter.

Ændringsforslag 43

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 

1. Målet om europæisk territorialt 
samarbejde (Interreg) gennemføres ved 
hjælp af Interreg-programmer under delt 
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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.

forvaltning med undtagelse af element 3, 
som kan gennemføres i sin helhed eller 
delvist under indirekte forvaltning efter 
høring af de relevante interessenter, og 
element 5, som skal gennemføres under 
direkte eller indirekte forvaltning.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert Interreg-program skal opstille 
en fælles strategi for programmets bidrag 
til de politiske målsætninger, der er fastsat 
i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser], 
de Interreg-specifikke målsætninger i 
artikel 14, stk. 4 og 5, i nærværende 
forordning og meddelelsen om resultaterne.

1. Hvert Interreg-program skal opstille 
en fælles strategi for programmets bidrag 
til de politiske målsætninger, der er fastsat 
i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser], 
de Interreg-specifikke målsætninger i 
artikel 14, stk. 4 og 5, i nærværende 
forordning og meddelelsen om resultaterne. 
Strategien skal endvidere udtrykkeligt 
vise, hvordan programmet vil bidrage til 
at opfylde målene for bæredygtig 
udvikling.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) forskelle i de institutionelle, 
strategiske og retlige rammer

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) miljømæssige udfordringer
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fælles investeringsbehov og 
komplementaritet med andre former for 
støtte

ii) fælles investeringsbehov og 
komplementaritet med andre former for 
støtte og de mulige synergier, der kan 
opnås

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) erfaringer fra tidligere iii) erfaringer fra tidligere, og hvordan 
der er taget hensyn til disse i programmet

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) outputindikatorer og 
resultatindikatorer med tilsvarende delmål 
og mål

ii) intelligente indikatorer og 
resultatindikatorer opdelt efter køn med 
tilsvarende udgangspunkter, delmål og 
mål

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) de vigtigste målgrupper iii) programmets vigtigste målgrupper
og slutmodtagere, herunder de mest 
sårbare grupper
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en metodologi, der beskriver, 
hvordan programmet vil bidrage til at 
opfylde målene for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den påtænkte tilgang til 
kommunikation og synlighed for Interreg-
programmet gennem definition af dets mål, 
målgrupper, kommunikationskanaler, 
sociale medier, det planlagte budget og 
relevante indikatorer for overvågning og 
evaluering.

i) den påtænkte tilgang til 
kommunikation og synlighed for Interreg-
programmet gennem definition af dets mål, 
målgrupper, kommunikationskanaler, 
sociale medier, det planlagte budget og 
relevante indikatorer for overvågning og 
evaluering. Når Interreg-programmet 
samfinansieres af andre eksterne 
finansieringsinstrumenter, skal 
synlighedsstrategien overholde de krav til 
synlighed, som er fastsat i disse 
instrumenter.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) en ramme for risikoforvaltning, 
som skal omfatte de potentielle risici, der 
kan have en negativ indvirkning på 
gennemførelsen af programmet og 
opnåelsen af resultaterne, samt de 
relevante afbødende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 – litra a – nr. iii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for Interreg-programmer under 
element 2, der støttes af OCTP, opdelt pr. 
finansieringsinstrument ("EFRU" og 
"OCTP Grønland");

iii) for Interreg-programmer under 
element 2, der støttes af OCTP, opdelt pr. 
finansieringsinstrument ("EFRU" og 
"OCTP")

Ændringsforslag 55

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, 
stk. 1, i TEUF.

Med henblik på udvælgelsen af operationer 
skal overvågningsudvalget eller, hvis det er 
relevant, styringsudvalget opstille og 
anvende kriterier og procedurer, der er 
offentlige, objektive ikke-diskriminerende 
og gennemsigtige, sikrer ligestilling 
mellem mænd og kvinder og tager hensyn 
til Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og princippet 
om bæredygtig udvikling og til Unionens 
politik og lovgivning på miljøområdet i 
overensstemmelse med artikel 11 og 191, 
stk. 1, i TEUF.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterierne og procedurerne skal sikre 
prioriteringen af de operationer, der skal 
udvælges, med henblik på at maksimere 
bidraget fra EU-midlerne til opfyldelsen af 
Interreg-programmets målsætninger og at 
gennemføre samarbejdsdimensionen af 
operationerne under Interreg-

Kriterierne og procedurerne skal sikre 
prioriteringen af de operationer, der skal 
udvælges, med henblik på at maksimere 
bidraget fra EU-midlerne til opfyldelsen af 
Interreg-programmets målsætninger, at 
gennemføre samarbejdsdimensionen af 
operationerne under Interreg-
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programmerne, jf. artikel 23, stk. 1 og 4. programmerne, jf. artikel 23, stk. 1 og 4, og 
at opfylde målene for bæredygtig 
udvikling.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikre, at de udvalgte operationer 
bidrager effektivt til at opfylde 2030-
dagsordenens mål og delmål

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at de udvalgte operationer 
ikke er i strid med de tilsvarende strategier, 
der er fastsat i henhold til artikel 10, stk. 1, 
eller fastsat for et eller flere af Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter

b) sikre, at de udvalgte operationer 
ikke er i strid med de tilsvarende strategier, 
der er fastsat i henhold til artikel 10, stk. 1, 
eller fastsat for et eller flere af Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og at 
de desuden supplerer de strategier, med 
hvilke de skaber positive synergier

Ændringsforslag 59

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 
og tredjelande, partnerlande eller OLT'er 
kun skal samarbejde inden for tre af de fire 
dimensioner, der er anført i første afsnit.

For Interreg-operationer under Interreg-
programmer under element 3 kræves det, at 
partnere fra regioner i den yderste periferi 
og tredjelande, partnerlande eller OLT'er 
kun skal samarbejde inden for to af de fire 
dimensioner, der er anført i første afsnit.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidraget fra EFRU eller, hvis det er 
relevant, Unionens eksterne 
finansieringsinstrument til en fond for 
mindre projekter inden for rammerne af et 
Interreg-program, må ikke overstige 
20 000 000 EUR eller 15 % af den samlede 
tildeling til Interreg-programmet, alt efter 
hvad der er lavest.

Bidraget fra EFRU eller, hvis det er 
relevant, Unionens eksterne 
finansieringsinstrument til en fond for 
mindre projekter inden for rammerne af et 
Interreg-program, må ikke overstige 20 % 
af den samlede tildeling til Interreg-
programmet.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Overvågningsudvalget mødes 
mindst en gang om året og behandler alle 
spørgsmål, der påvirker programmets 
fremskridt med hensyn til at opfylde 
målsætningerne.

5. Overvågningsudvalget mødes 
mindst to gange om året og behandler alle 
spørgsmål, der påvirker programmets 
fremskridt med hensyn til at opfylde 
målsætningerne.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af programmet og 
opnåelse af Interreg-programmets delmål 
og mål

a) fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af programmet og 
opnåelse af Interreg-programmets delmål 
og mål, herunder bidrag til opfyldelsen af 
2030-dagsordenens mål

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fremskridt med hensyn til 
opbygningen af administrativ kapacitet for 
offentlige institutioner og støttemodtagere, 
hvis det er relevant.

g) fremskridt med hensyn til 
opbygningen af administrativ kapacitet for 
offentlige institutioner og støttemodtagere, 
hvis det er relevant og foreslår om 
nødvendigt yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden foretager 
evalueringer af hvert Interreg-program. 
Hver evaluering skal indeholde en 
vurdering af programmets 
virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, 
sammenhæng og EU-merværdi med det 
formål at forbedre kvaliteten af 
udformningen og gennemførelsen af det 
pågældende Interreg-program.

1. Forvaltningsmyndigheden foretager 
evalueringer af hvert Interreg-program. 
Hver evaluering skal indeholde en 
vurdering af programmets 
virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, 
sammenhæng og EU-merværdi samt af 
holdbarheden af dets resultater med det 
formål at forbedre kvaliteten af 
udformningen og gennemførelsen af det 
pågældende Interreg-program.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Når Interreg-programmet 
samfinansieres af andre eksterne 
finansieringsinstrumenter, skal 
programmet sikre synlighed af denne 
finansiering i overensstemmelse med de 
relevante instrumenter.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 2021: 1%; a) 2021: 2%;

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 2022: 1%; b) 2022: 2%;

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 2023: 1%; c) 2023: 2%;

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 2024: 1%; d) 2024: 1,5%;

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50 a

Frigørelser

Uanset artikel 99, stk. 1, i forordning 
(EU).../... [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] frigør Kommissionen 
ethvert beløb i et Interreg-program, som 
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ikke er blevet brugt til forfinansiering i 
overensstemmelse med artikel 49, eller 
som der ikke er blevet indgivet en 
betalingsanmodning om senest den 26. 
december i det tredje kalenderår efter året 
for indgåelsen af budgetforpligtelserne 
for årene 2021-2026.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interreg-programmer under element 
2 og 4, der kombinerer bidrag fra EFRU og 
fra et eller flere af Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter, gennemføres 
ved delt forvaltning, både i 
medlemsstaterne og i et eventuelt 
deltagende tredjeland eller partnerland
eller, hvad angår element 3, i et eventuelt 
OLT, uanset om det pågældende OLT 
modtager støtte under en eller flere af 
Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter eller ej.

2. Interreg-programmer under element 
2 og 4, der kombinerer bidrag fra EFRU og 
fra et eller flere af Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter, gennemføres 
ved delt forvaltning, både i 
medlemsstaterne og i et eventuelt 
deltagende tredjeland, partnerland eller 
OLT eller, hvad angår element 3, i et 
eventuelt OLT, uanset om det pågældende 
OLT modtager støtte under en eller flere af 
Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter eller ej.
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