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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for 
målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0374),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 178, 209, stk. 1, 212, stk. 2 og 349 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0229/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ... 1 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse af ... 2 fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra 
Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Budgetkontroludvalget og Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A8-0000/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) For at støtte en harmonisk 
udvikling af Unionens område på 
forskellige planer bør EFRU støtte det 
grænseoverskridende samarbejde, 
tværnationalt samarbejde, maritimt 
samarbejde, samarbejdet med regionerne i 
den yderste periferi og interregionalt 
samarbejde under målet om europæiske 
territorialt samarbejde (Interreg). I denne 
forbindelse bør principperne om 
partnerskab og flerniveaustyring styrkes, 
og den stedbaserede tilgang bør støttes.

Or. de

Ændringsforslag 2

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"). Det
grænseoverskridende samarbejde bør 
følgelig støtte land- og 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).
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Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

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, der i 
geografisk udstrækning rækker ud over 
dem, der er omfattet af de 
grænseoverskridende programmer. 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.

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På grundlag erfaringerne med de 
interregionale samarbejdsprogrammer 

(8) På grundlag af de positive 
erfaringer med de interregionale 
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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 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.

samarbejdsprogrammer under Interreg på 
den ene side og manglen på et sådant 
samarbejde inden for programmer under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst i programmeringsperioden 2014-
2020 på den anden side er interregionalt 
samarbejde mellem byer og regioner en 
vigtig komponent med hensyn til at finde 
fælles løsninger inden for 
samhørighedspolitikken og opbygge 
vedvarende partnerskaber. De 
eksisterende programmer og navnlig 
fremme af projektbaseret samarbejde bør 
derfor fortsætte, herunder fremme af
europæiske grupper for territorialt 
samarbejde (EGTS). Mulighederne for 
interregionalt samarbejde under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst bør 
støttes af en tidlig indsats for regionalt 
netværkssamarbejde og koordinering 
forud for programmeringen. Den nye 
komponent vedrørende interregionale 
innovationsinvesteringer har til formål at 
støtte tematiske platforme for intelligent 
specialisering på områder såsom energi, 
industriel modernisering eller 
landbrugsfødevarer og bidrage til 
gennemførelsen af Kommissionens 
meddelelse "Styrkelse af innovation i 
Europas regioner: Strategier til robust, 
inklusiv og bæredygtig vækst".
Programmerne under komponenten 
vedrørende interregionalt samarbejde bør 
omfatte hele Unionen og bør også være 
åbne for 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).
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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.

Or. de

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte, hvor 
store ressourcer der er afsat til hvert enkelt 
af Interregs forskellige komponenter, 
herunder hver medlemsstats andel af de 
samlede beløb til grænseoverskridende 
samarbejde, det tværnationale samarbejde 
og maritime samarbejde, samarbejdet med 
regionerne i den yderste periferi og det 
interregionale samarbejde samt det 
potentiale, som medlemsstaterne har til 
rådighed vedrørende fleksibilitet mellem 
disse komponenter. Sammenlignet med 
programmeringsperioden 2014-2020 bør 
andelen for grænseoverskridende 
samarbejde mindskes, samtidig med at 
andelen for tværnationalt samarbejde og 
maritimt samarbejde bør hæves, fordi 
maritimt samarbejdes integreres, og der 
bør skabes en ny komponent vedrørende 
samarbejde med regionerne i den yderste 
periferi.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte, hvor 
store ressourcer der er afsat til hvert enkelt 
af Interregs forskellige komponenter, 
herunder hver medlemsstats andel af de 
samlede beløb til grænseoverskridende 
samarbejde, det tværnationale samarbejde 
og maritime samarbejde, samarbejdet med 
regionerne i den yderste periferi og det 
interregionale samarbejde samt det 
potentiale, som medlemsstaterne har til 
rådighed vedrørende fleksibilitet mellem 
disse komponenter.

Or. de

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22 a) Et vigtigt og vellykket instrument 
under programmerne for 
grænseoverskridende samarbejde er 
mellemfolkelige og mindre projekter, der 
skal overvinde grænsehindringer, fremme 
lokale kontakter og derigennem integrere 
grænseområderne og deres indbyggere. 
Mellemfolkelige og mindre projekter 
gennemføres på mange områder, bl.a. 
kultur, sport, turisme, almen og 
erhvervsfaglig uddannelse, økonomi, 
videnskab, miljøbeskyttelse og økologi, 
sundhedspleje, transport og små 
infrastrukturprojekter, 
forvaltningssamarbejde og reklame, Som 
det også fremgår af udtalelsen fra 
Regionsudvalget "Mellemfolkelige og 
mindre projekter i grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer"32, har 
mellemfolkelige og mindre projekter høj 
europæisk merværdi og bidrager 
væsentligt til den overordnede målsætning 
for programmerne for 
grænseoverskridende samarbejde.

Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Det er nødvendigt at tydeliggøre 
reglerne for fondene for mindre projekter, 
der er blevet gennemført siden Interregs 
begyndelse, men aldrig har været omfattet 
af særlige bestemmelser. Som det også 
fremgår af udtalelse fra Regionsudvalgets 
"Mellemfolkelige og mindre projekter i 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer”32, spiller 
sådanne små projektfonde en vigtig rolle i 

(23) Siden indførelsen af Interreg 
støttes mellemfolkelige og mindre 
projekter hovedsagelig af fonde for 
mindre projekter eller lignende 
instrumenter, der dog har aldrig været 
underlagt særlige bestemmelser, og det er 
derfor nødvendigt at tydeliggøre reglerne 
for fondene for mindre projekter. For at 
opnå merværdien af og fordelene ved
mellemfolkelige og mindre projekter samt
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opbygningen af tillid mellem borgerne og 
institutionerne, giver stor europæisk 
merværdi og bidrager væsentligt til den 
overordnede målsætning for 
programmerne for grænseoverskridende 
samarbejde ved at overvinde 
grænsehindringer og integrere 
grænseområderne og deres indbyggere. 
For at forenkle finansforvaltningen af 
mindre projekter for de slutmodtagere, som 
ofte ikke er vant til at ansøge om EU-
midler, bør brugen af forenklede 
omkostningsmuligheder og faste beløb 
gøres obligatorisk, når der er tale om beløb 
under en vis tærskel.

for at forenkle finansforvaltningen af 
mindre projekter for de slutmodtagere, som 
ofte ikke er vant til at ansøge om EU-
midler, bør brugen af forenklede 
omkostningsmuligheder og faste beløb 
gøres obligatorisk, når der er tale om beløb 
under en vis tærskel.

__________________ __________________

32 Det Europæiske Regionsudvalgs 
udtalelse "Mellemfolkelige og mindre 
projekter i grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer" af 12. juli 2017 
(EUT C 342 af 12.10.2017, s. 38).

32 Det Europæiske Regionsudvalgs 
udtalelse "Mellemfolkelige og mindre 
projekter i grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer" af 12. juli 2017 
(EUT C 342 af 12.10.2017, s. 38).

Or. de

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25 a) Som følge af forværringen af de 
administrative byrder bør Kommissionen, 
medlemsstaterne og regionerne arbejde 
tæt sammen for at kunne udnytte de 
forbedrede passende regler for et 
Interreg-programs forvaltnings- og 
kontrolsystem, som er omhandlet i artikel 
77ff i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. de
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Medlemsstaterne bør opfordres til 
at overdrage forvaltningsmyndighedens 
funktioner til en EGTS eller at gøre en 
sådan gruppe, i lighed med andre 
grænseoverskridende retlige organer, 
ansvarlig for forvaltningen af et 
delprogram, en integreret territorial 
investering eller en eller flere fonde for 
mindre projekter eller at fungere som 
eneste partner.

(27) Medlemsstaterne bør opfordres til 
at overdrage forvaltningsmyndighedens 
funktioner til en EGTS eller at gøre en 
sådan gruppe, i lighed med andre 
grænseoverskridende retlige organer, 
ansvarlig for forvaltningen af et 
delprogram eller en integreret territorial 
investering eller at fungere som eneste 
partner.

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36 a) EU's samhørighedspolitik har i 
mange år haft fremme af det europæiske 
territoriale samarbejde som nøgleprioritet. 
Støtte til SMV'er til omkostningerne ved
projekter vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde er allerede fritaget 
for angivelsespligten i henhold til den 
generelle gruppefritagelsesforordning. 
Retningslinjerne for regional statsstøtte 
for 2014-2020 og afsnittet om 
regionalstøtte i den generelle 
gruppefritagelsesforordning omfatter 
allerede særlige bestemmelser for 
regionalstøtte til investeringer gennemført 
af virksomheder af enhver størrelse. Da 
støtte til projekter vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde ville være forenelig 
med det indre marked og kun har en 
begrænset indvirkning på konkurrencen 
og samhandelen mellem medlemsstaterne, 
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bør den fritages for kontrollen med 
statsstøtte og ikke være omfattet af 
angivelsespligten i artikel 108, stk. 3, i 
TEUF.

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) grænseoverskridende retlig enhed": 
en retlig enhed, som er oprettet i henhold 
til lovgivningen i et af deltagerlandene i et 
Interreg-program, forudsat at det er oprettet 
af regionale eller lokale myndigheder eller 
andre organer fra mindst to deltagerlande.

(4) grænseoverskridende retlig enhed": 
en retlig enhed samt EU-regioner, som er 
oprettet i henhold til lovgivningen i et af 
deltagerlandene i et Interreg-program, 
forudsat at det er oprettet af regionale eller 
lokale myndigheder eller andre organer fra 
mindst to deltagerlande.

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 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 
grænseregioner mellem to eller flere 
medlemsstater med fælles land- og 
søgrænser eller mellem tilgrænsende 
grænseregioner i mindst én medlemsstat og 
et eller flere tredjelande med fælles land-
og søgrænser, der er opført i artikel 4, 
stk. 3, eller

Or. de
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 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 
grænseregioner med fælles land- og 
søgrænser i mindst én medlemsstat og en 
eller flere af følgende:

Or. de

Ændringsforslag 14

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, der i geografisk 
udstrækning rækker ud over det, der er 
omfattet af det grænseoverskridende 
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 
maritimt samarbejde, herunder baglandet: 
"element 2B")

Or. de

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4 – indledning
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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, og særligt for at 
støtte fælles løsninger inden for 
samhørighedspolitikken og opbygge 
vedvarende partnerskaber ("element 4") 
ved at fremme:

Or. de

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) gennemførelsen af programmer 
vedrørende målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, navnlig med 
hensyn til interregionale og tværnationale 
aktioner med støttemodtagere beliggende i 
mindst én anden medlemsstat

udgår

Or. de

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udveksling af erfaringer og 
kapacitetsopbygning mellem partnere i 
hele Unionen i forbindelse med:

i) gennemførelsen af programmer 
vedrørende målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst, navnlig med 
henblik på interregionale og 
tværnationale aktioner med 
støttemodtagere beliggende i mindst én 
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anden medlemsstat

ii) Identificering og udbredelse af god 
praksis og overførsel heraf hovedsagelig 
til operationelle programmer under målet 
om investeringer i vækst og beskæftigelse.

Or. de

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med 
grænseoverskridende samarbejde skal de 
regioner, der skal støttes af EFRU, være 
NUTS 3-regionerne i Unionen langs alle 
indre og ydre landgrænser med tredjelande 
eller partnerlande.

1. I forbindelse med 
grænseoverskridende samarbejde skal de 
regioner, der skal støttes af EFRU, være 
NUTS 3-regionerne i Unionen langs alle 
indre og ydre grænser med tredjelande 
eller partnerlande, uagtet eventuelle 
tilpasninger, der måtte være nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
samarbejdsområderne for 
programmeringsperioden 2014-2020.

Or. de

Ændringsforslag 19

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

Or. de
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Interreg-programmer vedrørende 
internt grænseoverskridende samarbejde 
kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og 
Det Forenede Kongerige, som svarer til 
NUTS 3-regioner, samt Liechtenstein, 
Andorra og Monaco.

3. Interreg-programmer vedrørende 
internt grænseoverskridende samarbejde 
kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og 
Det Forenede Kongerige, som svarer til 
NUTS 3-regioner, samt Liechtenstein, 
Andorra, Monaco og San Marino.

Or. de

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med tværnationalt 
samarbejde og maritimt samarbejde skal de 
regioner, der skal støttes af EFRU, være 
NUTS 2-regioner i Unionen, der dækker 
sammenhængende funktionelle områder, 
under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier.

1. I forbindelse med tværnationalt 
samarbejde og maritimt samarbejde, der i 
geografisk udstrækning rækker ud over 
det, der er omfattet af det 
grænseoverskridende samarbejde, skal de 
regioner, der skal støttes af EFRU, være 
NUTS 2-regioner i Unionen, der dækker 
sammenhængende funktionelle områder, 
under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier.

Or. de

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ethvert Interreg-program under 
element 4 eller interregionale 

1. Ethvert Interreg-program under 
element 4 eller interregionale 
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innovationsinvesteringer under element 5 
på hele Unionens område skal støttes af 
EFRU.

innovationsinvesteringer under element 5 
på hele Unionens område skal støttes af 
EFRU. Tredjelande kan deltage heri, hvis 
de bidrager til finansieringen i form af 
eksternt formålsbestemte indtægter.

Or. de

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ressourcerne fra EFRU til målet 
om europæisk territorialt samarbejde 
(Interreg) er på 8 430 000 000 EUR af de 
samlede ressourcer, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, 
ESF+ og Samhørighedsfonden i 
programmeringsperioden 2021-2027, som 
fastsat i artikel [102, stk. 1] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

1. Ressourcerne fra EFRU til målet 
om europæisk territorialt samarbejde 
(Interreg) er for de i artikel 3 nævnte 
elementer 1-4 på 3 % (dvs. i alt xx xxxxxx 
xxx EUR) og for element 5 på yderligere 
0,3 % (dvs. i alt x xxx xxx xxx EUR) af de 
samlede ressourcer, der er til rådighed til 
budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, 
ESF+ og Samhørighedsfonden i 
programmeringsperioden 2021-2027, som 
fastsat i artikel [103, stk. 1] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. de

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede ressourcer 
fordeles som følger:

2. De i stk. 1 omhandlede ressourcer 
for element 1-4 fordeles som følger:

Or. de
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Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 52,7 % (dvs. i alt 
4 440 000 000 EUR) til 
grænseoverskridende samarbejde (element 
1)

a) 74,8 % (dvs. i alt x xxx xxx xxx 
EUR) til grænseoverskridende samarbejde 
(element 1)

Or. de

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 31,4 % (dvs. i alt 
2 649 900 000 EUR) til tværnationalt 
samarbejde og maritimt samarbejde 
(element 2)

b) 18 % (dvs. i alt x xxx xxx xxx 
EUR) til tværnationalt samarbejde og 
maritimt samarbejde (element 2)

Or. de

Ændringsforslag 27

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) 2,2 % (dvs. i alt x xxx xxx xxx 
EUR) til samarbejdet i regioner i den 
yderste periferi (element 3)

Or. de
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 1,2 % (dvs. i alt 100 000 000 EUR) 
til interregionalt samarbejde (element 4)

d) 5 % (dvs. i alt x xxx xxx xxx EUR) 
til interregionalt samarbejde (element 4)

Or. de

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 11,5 % (dvs. i 
alt 970 000 000 EUR) til investeringer i 
interregionale investeringer (element 5).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert Interreg-
programmet må ikke være højere end 70
%, medmindre, for så vidt angår eksterne 
grænseoverskridende Interreg-
programmer eller Interreg-programmer 
under element 3, en højere procentsats er 
fastsat i henholdsvis forordning (EU) 
[IPA III], [NDICI] eller Rådets afgørelse 
(EU) [OCTP] eller en eventuel retsakt, der 
er vedtaget i henhold hertil.

Medfinansieringssatsen for hvert Interreg-
programmet må ikke være højere end 85
%.

Or. de
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for rammerne af Interreg-
programmer under element 1 og 2B:

a) inden for rammerne af Interreg-
programmer under element 1 og 2:

Or. de

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Yderligere [15] % af tildelingerne 
til EFRU og i givet fald Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter under andre 
prioriteter end teknisk bistand til hvert 
enkelt Interreg-program under element 1, 2 
og 3 skal være fordelt på den Interreg-
specifikke målsætning "en bedre Interreg-
styring" eller den eksterne Interreg-
specifikke målsætning "et sikrere og 
tryggere Europa".

2. Op til [15] % af tildelingerne til 
EFRU og i givet fald Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter under andre 
prioriteter end teknisk bistand til hvert 
enkelt Interreg-program under element 1, 2 
og 3 skal være fordelt på den Interreg-
specifikke målsætning "en bedre Interreg-
styring" eller, hvis det er relevant, den 
eksterne Interreg-specifikke målsætning "et 
sikrere og tryggere Europa".

Or. de

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den medlemsstat, der er vært for den 
fremtidige forvaltningsmyndighed, 
forelægger et Interreg-program for 
Kommissionen inden [date of entry into 
force plus nine months;] på vegne af alle 

Den medlemsstat, der er vært for den 
fremtidige forvaltningsmyndighed, 
forelægger et eller flere Interreg-
programmer langs den gældende grænse 
for Kommissionen inden [date of entry into 
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deltagende medlemsstater og, hvis det er 
relevant, tredjelande, partnerlandene eller 
OLT'er.

force plus nine months;] på vegne af alle 
deltagende medlemsstater og, hvis det er 
relevant, tredjelande, partnerlandene eller 
OLT'er.

Or. de

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I behørigt begrundede tilfælde og 
efter aftale med Kommissionen kan den 
pågældende medlemsstat med henblik på 
at øge effektiviteten af 
programgennemførelsen og opnå større 
operationer beslutte at overføre op til [x] % 
af det beløb fra EFRU, der er afsat til det 
tilsvarende program under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst for 
den samme region, til Interreg-
programmerne. Det overførte beløb skal 
udgøre en separat prioritet eller separate 
prioriteter.

3. Den pågældende medlemsstat kan 
med henblik på at øge effektiviteten af 
programgennemførelsen og opnå større 
operationer beslutte at overføre op til 15 % 
af det beløb fra EFRU, der er afsat til det 
tilsvarende program under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst for 
den samme region, til Interreg-
programmerne. Hver medlemsstat 
meddeler på forhånd Kommissionen, at 
den ønsker at gøre brug af denne 
overførselsmulighed og underretter den 
om begrundelsen herfor. Det overførte 
beløb skal udgøre en separat prioritet eller 
separate prioriteter.

Or. de

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerne samarbejder om udvikling, 
gennemførelse og finansiering af samt 
ansættelse af personale til Interreg-
operationer.

Partnerne samarbejder om udvikling og
gennemførelse samt om ansættelse af 
personale til og/eller finansiering af
Interreg-operationer.

Or. de
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En eneste partner kan dog være 
registreret i en medlemsstat, der ikke 
deltager i programmet, forudsat at 
betingelserne i artikel 23 er overholdt.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 37

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.

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

Or. de

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slutmodtagerne inden for rammerne af en 
fond for mindre projekter modtager støtte 
fra EFRU eller, hvis det er relevant, 
Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter gennem 

Slutmodtagerne inden for rammerne af en 
eller flere fonde for mindre projekter 
modtager støtte fra EFRU eller, hvis det er 
relevant, Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter gennem 
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støttemodtageren og gennemfører mindre 
projekter inden for rammerne af fonden for 
mindre projekter ("et mindre projekt").

støttemodtageren og gennemfører mindre 
projekter inden for rammerne af fonden
henholdsvis fondene for mindre projekter 
("et mindre projekt").

Or. de

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støttemodtageren for en fond for 
mindre projekter skal være en 
grænseoverskridende retlig enhed eller en 
EGTS.

2. Støttemodtageren for en fond for 
mindre projekter skal være en 
grænseoverskridende retlig enhed, en EU-
region eller en EGTS.

Or. de

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personale og indirekte 
omkostninger, der genereres på 
støttemodtagerens niveau som følge af 
forvaltningen af fonden for et mindre 
projekt, må ikke overstige 20 % af de 
samlede støtteberettigede omkostninger for 
den pågældende fond for et mindre projekt.

5. Personale og indirekte 
omkostninger, der genereres på 
støttemodtagerens niveau som følge af 
forvaltningen af fonden for et mindre 
projekt, må ikke overstige 20 % af de 
samlede støtteberettigede omkostninger for 
den eller de pågældende fonde for et 
mindre projekt.

Or. de

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver forvaltningsmyndighed fremsender 
elektronisk de kumulative data for hvert 
enkelt Interreg-program senest den 31. 
januar, 31. marts, 31. maj, 31. juli, 30. 
september og 30. november hvert år til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
modellen i bilag [VII] til forordning (EU) 
[den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Hver forvaltningsmyndighed fremsender 
elektronisk de kumulative data for hvert 
enkelt Interreg-program senest den 31.
januar, 31. maj og 30. september og 30. 
november hvert år til Kommissionen i 
overensstemmelse med modellen i bilag 
[VII] til forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser].

Or. de

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fælles output- og 
resultatindikatorer, jf. bilaget til forordning 
(EU) [ny EFRU], og, hvor det er 
nødvendigt, programspecifikke output- og 
resultatindikatorer skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel [12, stk. 1], i 
forordning (EU) nr. [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] samt artikel 17, 
stk. 3, litra d), nr. ii, og artikel 31, stk. 2, 
litra b), i nærværende forordning.

1. Fælles output- og 
resultatindikatorer, jf. bilaget til forordning 
(EU) [ny EFRU], og, hvor det er 
nødvendigt, programspecifikke output- og 
resultatindikatorer skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel [12, stk. 1], i 
forordning (EU) nr. [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] samt artikel 17, 
stk. 4, litra e), nr. ii, og artikel 31, stk. 2, 
litra b), i nærværende forordning.

Or. de

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) køb af jord i overensstemmelse med 
[artikel 58, stk. 1, litra c)], i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 

a) køb af jord i overensstemmelse med 
[artikel 58, stk. 1, litra b)], i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
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bestemmelser] bestemmelser]

Or. de

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden skal være 
beliggende i samme medlemsstat.

2. Forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden kan være 
beliggende i samme medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis forvaltningsmyndigheden 
udpeger et bemyndiget organ under et 
Interreg-program i overensstemmelse med 
artikel [65, stk. 3] i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser], 
udfører det bemyndigede organ disse 
opgaver i mere end én deltagende 
medlemsstat eller, hvis det er relevant, 
mere end ét tredjeland, partnerland eller 
OLT.

6. Hvis forvaltningsmyndigheden 
udpeger et eller flere bemyndigede 
organer under et Interreg-program i 
overensstemmelse med artikel [65, stk. 3] i 
forordning (EU) [den nye forordning om 
fælles bestemmelser], udfører det 
bemyndigede organ disse opgaver i mere 
end én deltagende medlemsstat eller, hvis 
det er relevant, mere end ét tredjeland, 
partnerland eller OLT, henholdsvis 
udfører flere bemyndigede organer disse 
opgaver i deres respektive medlemsstat 
eller, hvis det er relevant, mere end ét 
tredjeland, partnerland eller OLT.

Or. de



PR\1159952DA.docx 27/32 PE626.663v01-00

DA

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8%;

Or. de

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) 2026: 1 %. f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 62 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 62a

Fritagelse for angivelsespligt, jf. artikel 
108, stk. 3, i TEUF

Støtte til projekter vedrørende europæisk 
territorialt samarbejde er fritaget for 
kontrollen med statsstøtte og er ikke 
omfattet af angivelsespligten i artikel 108, 
stk. 3, i TEUF.

Or. de
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Indledning

Den Europæiske Union (EU) har 60 år efter undertegnelsen af Romtraktaten udviklet sig fra 
en oprindeligt rent økonomisk union til et fredsprojekt for hele samfundet. For at opretholde 
dette projekt og i betragtning af de europapolitiske udfordringer med nationalistiske tendenser 
og handelsbarrierer samt EU-skeptiske og undertiden EU-fjendtlige holdninger er et levende 
og godt naboskab mellem EU-medlemsstaterne af afgørende betydning. 

Det europæiske territoriale samarbejde tager disse grundlæggende idéer aktivt op og bidrager 
væsentligt og synligt til, at europæerne lærer hinanden at kende på tværs af grænserne, 
imødegår udfordringer i fællesskab og sammen videreudvikler og former Europa. På denne 
måde overvindes grænsebarrierer – også og især inde i borgernes hoveder – gradvis, og 
grænseregioner bliver til fællesrum, hvor Europa i dagligdagen bliver håndgribelig og kan 
opleves.

I de seneste årtier har det europæiske territoriale samarbejde derigennem ubestrideligt 
bidraget til, at Europa er vokset sammen, og har gennem nedbrydningen af grænser og 
bureaukratiske hindringer styrket og lettet den daglige sameksistens på tværs af grænserne. 
Ordføreren glæder sig derfor især over, at Kommissionen har bekræftet det europæiske 
territoriale samarbejdes betydelige merværdi ved at fremlægge sit nye udkast til forordning 
for finansieringsperioden efter 2020.

Efter ordførerens opfattelse udnyttes potentialet for det europæiske territoriale samarbejde til 
trods for de attraktive projektstøttesatser dog ikke fuldt ud, da omfanget af de administrative 
krav til potentielle støttemodtagere, men også til gennemførelsesmyndighederne, har givet 
anledning til bekymring. Disse krav er således blevet skærpet i hver finansieringsperiode og 
befinder sig i øjeblikket på et niveau, som allerede afskrækker enkelte interessenter fra 
overhovedet at indgive ansøgninger. Samtidig optræder erfarne ansøgere ofte 
uforholdsmæssigt hyppigt i de enkelte programmer under det europæiske territoriale 
samarbejde. Hvis det europæiske territoriale samarbejde igen ønsker at løse sin egentlige 
opgave og målrettet fremme de europæiske idéer, må det forberedende arbejde og 
gennemførelsen af programmerne i finansieringsperioden efter 2020 igen gøres lettere for alle 
involverede parter. 

I den forbindelse henviser ordføreren til den allerede vedtagne omnibusforordning om EU's 
finansforordning, som har til formål at forenkle udbetalingen, anvendelsen og afregningen af 
finansielle midler, uden dog at forsømme kontrollen med en målrettet anvendelse af midlerne, 
og som vil finde anvendelse fra den 1. januar 2019. Ordføreren understreger navnlig, at de 
nye bestemmelser sikrer lettere anvendelse af faste beløb, forenklede omkostningsmuligheder, 
lettere adgang for mindre støttemodtagere og undgåelse af gentagne kontroller, men også 
fører til en øget anvendelse af ressourcer til at informere befolkningen om succesen af 
projekterne og investeringer i regionerne.

Endvidere glæder ordføreren sig over de forenklinger, som Kommissionen har foreslået som 
led i forslagene til den nye forordning om fælles bestemmelser, den nye EFRU-forordning 
samt den nye forordning om det europæiske territoriale samarbejde og er overbevist om, at de 
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herigennem vil opnå den ønskede virkning. 

2. Anvendelsesområde for elementer af det fremtidige europæiske territoriale 
samarbejde 

Ordføreren glæder sig over, at de grænseoverskridende, transnationale og interregionale 
samarbejdsprogrammer videreføres inden for rammerne af det europæiske territoriale 
samarbejde. Hvert af disse programmer har en selvstændig berettigelse, og det dokumenterede 
programområder bør efter hans opfattelse opretholdes. Ordføreren mener dog, at 
grænseregionernes centrale rolle i Kommissionens udkast ikke er tilstrækkeligt afspejlet, og 
han foreslår derfor at udskyde tildelingen af midler til element 1 af det "grænseoverskridende 
samarbejde". Samtidig er ordføreren overbevist om, at maritimt samarbejde også fremover 
bør være muligt under element 1, selv om regionerne ikke er forbundet med en fast 
forbindelse over havet.

Indførelsen af det nye element 5 "interregionale innovative investeringer" betragter ordføreren 
kritisk, da de mål, der skal nås med disse innovative investeringer, kun har en begrænset 
samhørighedspolitisk karakter. Desuden er den direkte forvaltning af midler, som 
Kommissionen har foreslået for dette element 5, i modstrid med den subsidiære ånd i det 
europæiske territoriale samarbejde. 

3. Bevillinger til det europæiske territoriale samarbejde

Ordføreren kritiserer de foreslåede reduktioner på området for dokumenterede og effektive 
programmer under det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde og 
opfordrer derfor med hensyn til den bevilling, der afsættes til programmerne vedrørende det 
europæiske territoriale samarbejde under element 1-4 i den flerårige finansielle ramme til en 
stigning på mindst 3 % i det samlede budget til økonomisk, social og territorial samhørighed. 

På nuværende tidspunkt ønsker ordføreren igen at henvise til grænseområdernes vigtige 
funktion og til, at det grænseoverskridende samarbejde (element 1) udgør et nødvendigt 
bidrag, hvorfor han foreslår den højeste tildeling på 73,8 % til dette element. 

For så vidt angår de innovative investeringer mener ordføreren, at den høje 
finansieringsramme, som Kommissionen har dette element, under ingen omstændigheder bør 
gives på bekostning af de øvrige elementer af europæiske territoriale samarbejde. Ordføreren 
mener dog, at der eventuelt kan afsættes et yderligere budget på 0,3 % af det samlede budget 
til økonomisk, social og territorial samhørighed. 

4. Indholdet af programmerne vedrørende det europæiske territoriale samarbejde og 
koncentration

Ifølge ordføreren er de fem politiske mål, der er afledt af EFRU, og de to Interreg-specifikke 
målsætninger "en bedre Interreg-styring" og "et sikrere og tryggere Europa" i princippet 
acceptable. Ordføreren er kritisk over for den ufravigelige bestemmelse om, at mindst 15 % af 
det samlede budget skal bruges på de to Interreg-specifikke målsætninger, da det i praksis kan 
vanskeliggøre planlægningen og forvaltningen af programmet. 
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5. Fonde for mindre projekter

Kernen i det europæiske territoriale samarbejde er at forbinde folk på tværs af grænserne med 
henblik på at fremme den europæiske integration. Mellemfolkelige og mindre projekter 
bringer folk sammen og er af største betydning for udviklingen af grænseområder. Ansøgerne 
er som regel civilsamfundsaktører. Projekterne er navnlig kendetegnet ved en lav finansiel 
projektstørrelse og et tilsvarende lavt finansieringsniveau. Med henblik på fortsat at sikre en 
vellykket videreførelse af mindre projekter fremover var der et presserende behov for 
forenkling, klare regler og direkte forankring af mindre projekter inden for de 
lovgivningsmæssige rammer. Forslaget om oprettelse af mindre projekter inden for rammerne 
af Interreg-programmer som nu indgår i Kommissionens forslag til forordning, hilses 
udtrykkeligt velkommen af ordføreren. Forvaltningen af disse fonde for mindre projekter bør 
imidlertid være fleksibelt indrettet. Det bør endvidere for hvert program være muligt at 
oprette en række fonde for mindre projekter. 

Det skal under forhandlingerne undersøges nærmere, i hvilket omfang de af Kommissionen 
foreslåede bestemmelser vil medføre en direkte forenkling og reduktion af den administrative 
byrde for de endelige modtagere af mellemfolkelige og mindre projekter. 

6. Medfinansieringens størrelse

Ordføreren beklager Kommissionens forslag om at nedsætte den maksimale 
medfinansieringssats for Interreg-programmer. Han anser det foreslåede niveau på 70 % for at 
være utilstrækkeligt og foreslår i stedet at forhøje satsen til 85 %. Medfinansieringssatserne 
bør være fleksible og kunne tilpasses behovene i de respektive programområder. 

7. Forfinansiering

Ordføreren er af den opfattelse, at faldet i niveauet for forfinansiering i forhold til 2014-2020 
sandsynligvis vil volde visse programmer finansielle vanskeligheder, navnlig da 
omkostningerne for etablering og iværksættelse vil blive øget i starten af programmet. 
Reglerne om forfinansiering bør tage behørigt hensyn til de særlige forhold, der gør sig 
gældende for det europæiske territoriale samarbejde, derfor har ordføreren medtaget en højere 
forfinansiering i sit udkast til betænkning, navnlig i begyndelsen af finansieringsperioden.

8. Indikatorer

Ordføreren anerkender også i princippet indførelsen af Interreg-specifikke indikatorer til 
måling af resultaterne og den europæiske merværdi af samarbejdsprogrammerne. De 
foreslåede indikatorer er dog muligvis ikke egnet til at afspejle den procesrelaterede merværdi 
af grænseoverskridende, transnationalt og interregionalt samarbejde og dermed give et 
positivt beskatningsincitament. Det kan eventuelt under drøftelserne være nødvendigt at 
foretage en passende justering af indikatorerne eller give programmerne et større spillerum for 
så vidt angår indikatorsystemets udformning.
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9. n+2-regel/flere forskellige byrder for regionerne

På grundlag af erfaringerne fra tidligere finansieringsperioder ønsker ordføreren at påpege, at 
Kommissionens forslag om at vende tilbage til n+2-reglen (hidtil n+3) risikerer at føre til 
delvis annullering af støtte i hele Europa, eftersom midlerne eventuelt ikke kan stilles hurtigt 
nok til rådighed. Dette kombineret med eventuelle reduktioner af de disponible midler og en 
eventuel reduktion af EU's medfinansieringssatser ville medføre flere forskellige byrder for 
regionerne hvad angår det europæiske territoriale samarbejde, 

10. Støtteordninger

EU's samhørighedspolitik har i mange år haft styrkelsen af det europæiske territoriale 
samarbejde som høj prioritet. Støtte til SMV'er til omkostningerne ved projekter vedrørende 
europæisk territorialt samarbejde er allerede fritaget for angivelsespligten i henhold til den 
generelle gruppefritagelsesforordning. Retningslinjerne for regional statsstøtte for 2014-2020 
og afsnittet om regionalstøtte i den generelle gruppefritagelsesforordning omfatter allerede 
særlige bestemmelser for regionalstøtte til investeringer gennemført af virksomheder af 
enhver størrelse. 

Ordføreren mener, at støtten til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde vil 
være forenelig med det indre marked og kun have begrænset indvirkning på konkurrencen og 
samhandelen mellem medlemsstaterne. Han foreslår derfor grundlæggende af betragte 
programmerne for europæisk territorialt samarbejde som grundlæggende som irrelevante hvad 
angår statsstøtte og at opgive de bekostelige undersøgelser af støtterelevans i 
overensstemmelse hermed. 

11. Midtvejsevaluering 

Den planlagte midtvejsevaluering og de eventuelle tilpasninger til de multilaterale Interreg-
programmer kræver betydeligt mere bekostelige koordinationsprocesser. Ordføreren minder 
om, at dette ikke bør føre til vanskeligheder eller forsinkelser i forbindelse med fremme af 
projekter i anden halvdel af programmet. 
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