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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0374),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 178, 209, lid 1, 212, lid 2, en 349, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0229/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ... 1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ... 2,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de 
Commissie begrotingscontrole en de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0000/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Teneinde de harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie op verschillende 

(3) Teneinde de harmonieuze 
ontwikkeling van de Unie op verschillende 

                                               
1 PB C ... /Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C ... /Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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niveaus te ondersteunen, moet het EFRO in 
het kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" (Interreg) steun 
verlenen voor grensoverschrijdende 
samenwerking, transnationale 
samenwerking, maritieme samenwerking, 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden en interregionale samenwerking.

niveaus te ondersteunen, moet het EFRO in 
het kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" (Interreg) steun 
verlenen voor grensoverschrijdende 
samenwerking, transnationale 
samenwerking, maritieme samenwerking, 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden en interregionale samenwerking. 
Daarbij moeten de beginselen van 
partnerschap en multi-level governance 
worden versterkt en de gebiedsgerichte 
aanpak ("place based approach") worden 
ondersteund.

Or. de

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De component 
grensoverschrijdende samenwerking moet 
tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan en het onbenutte 
groeipotentieel in grensgebieden te 
exploiteren, zoals aangetoond in de 
mededeling van de Commissie "Groei en 
cohesie stimuleren in grensregio's van de 
EU"23 ("mededeling over grensregio's"). 
De grensoverschrijdende component moet 
derhalve worden beperkt tot 
samenwerking rond landgrenzen; 
grensoverschrijdende samenwerking rond 
zeegrenzen moet in de transnationale 
component worden opgenomen.

(4) De component 
grensoverschrijdende samenwerking moet 
tot doel hebben gemeenschappelijke 
uitdagingen die in de grensregio's door de 
betrokkenen gezamenlijk zijn vastgesteld, 
aan te gaan en het onbenutte 
groeipotentieel in grensgebieden te 
exploiteren, zoals aangetoond in de 
mededeling van de Commissie "Groei en 
cohesie stimuleren in grensregio's van de 
EU"23 ("mededeling over grensregio's"). 
Derhalve moet de grensoverschrijdende 
samenwerking regio's aan land- en
zeegrenzen ondersteunen.

__________________ __________________

23 Mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement, "Groei en 
cohesie stimuleren in grensregio's van de 
EU", COM(2017) 534 final van 20.9.2017.

23 Mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement, "Groei en 
cohesie stimuleren in grensregio's van de 
EU", COM(2017) 534 final van 20.9.2017.
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Or. de

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De component transnationale 
samenwerking en maritieme samenwerking 
moet tot doel hebben de samenwerking te 
versterken door middel van acties die 
bijdragen tot de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in samenhang met de
prioriteiten van het cohesiebeleid van de 
Unie, en moet tevens maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking 
omvatten. Tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020 moest 
transnationale samenwerking grotere 
gebieden op het vasteland van de Unie 
bestrijken, terwijl maritieme samenwerking 
gebieden rond zeebekkens moest bestrijken 
en grensoverschrijdende samenwerking 
langs zeegrenzen moest integreren. 
Teneinde eerdere maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking in een 
groter kader van maritieme samenwerking 
te kunnen blijven uitvoeren, is maximale 
flexibiliteit nodig, met name door het te 
bestrijken gebied, de specifieke 
doelstellingen voor een dergelijke 
samenwerking, de vereisten voor een 
projectpartnerschap vast te stellen en 
subprogramma's en specifieke 
directiecomités op te zetten.

(6) De component transnationale 
samenwerking en maritieme samenwerking 
moet tot doel hebben de samenwerking te 
versterken door middel van acties die 
bijdragen tot de geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling in samenhang met de 
prioriteiten van het cohesiebeleid van de 
Unie. Transnationale samenwerking moet
grotere gebieden op het vasteland van de 
Unie bestrijken, terwijl maritieme 
samenwerking gebieden rond zeebekkens 
moet bestrijken, die een groter geografisch 
bereik hebben dan de 
grensoverschrijdende programma's. 
Teneinde eerdere maritieme 
grensoverschrijdende samenwerking in een 
groter kader van maritieme samenwerking 
te kunnen blijven uitvoeren, is maximale 
flexibiliteit nodig, met name door het te 
bestrijken gebied, de specifieke 
doelstellingen voor een dergelijke 
samenwerking, de vereisten voor een 
projectpartnerschap vast te stellen en 
subprogramma's en specifieke 
directiecomités op te zetten.

Or. de

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op basis van de ervaringen met de 
programma's voor interregionale 
samenwerking in het kader van Interreg en 
het gebrek aan dergelijke samenwerking bij 
programma's in het kader van de 
doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020, moet
de component interregionale 
samenwerking met zich meer in het 
bijzonder richten op de verbetering van de 
effectiviteit van het cohesiebeleid. Die 
component moet derhalve tot twee 
programma's worden beperkt, één om alle 
mogelijke ervaringen, innovatieve 
benaderingswijzen en capaciteitsopbouw 
voor programma's in het kader van beide 
doelstellingen mogelijk te maken en om
Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking (EGTS) te stimuleren die 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1082/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad24 zijn of worden 
opgezet, en één om de analyse van 
ontwikkelingstrends te verbeteren. 
Projectgebaseerde samenwerking in de 
gehele Unie moet in de nieuwe component 
betreffende investeringen in interregionale 
innovatie worden opgenomen en moet 
nauw aansluiten bij de uitvoering van de 
mededeling van de Commissie 
"Versterking van innovatie in de Europese 
regio's: strategieën voor veerkrachtige, 
inclusieve en duurzame groei"25, met name 
om platforms voor thematische slimme 
specialisatie op gebieden als energie, 
industriële modernisering of landbouw en 
voedingsmiddelen. Geïntegreerde 
territoriale ontwikkeling gericht op 
functionele stedelijke gebieden of 
stedelijke gebieden moet ten slotte in 
programma's in het kader van de 
doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" en in één 
begeleidend instrument, het "Stedelijk 
Europa-initiatief", worden 

(8) Op basis van de positieve
ervaringen met de programma's voor 
interregionale samenwerking in het kader 
van Interreg enerzijds en het gebrek aan 
dergelijke samenwerking bij programma's 
in het kader van de doelstelling "investeren 
in werkgelegenheid en groei" tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020 
anderzijds, is de interregionale 
samenwerking van steden en regio's een 
belangrijke component om 
gemeenschappelijke oplossingen op het 
gebied van het cohesiebeleid te vinden en 
duurzame partnerschappen te 
ontwikkelen. Daarom moeten de 
bestaande programma's en met name de 
stimulering van de projectgebaseerde 
samenwerking worden voortgezet, met 
inbegrip van de stimulering van de 
Europese groeperingen voor territoriale 
samenwerking (EGTS). De mogelijkheden 
voor interregionale samenwerking in het 
kader van de doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" moeten door 
vroegtijdige maatregelen gericht op 
regionale netwerken en coördinatie in de 
periode vóór de programmering worden 
ondersteund. De nieuwe component 
betreffende investeringen in interregionale 
innovatie moet dienen om platforms voor 
thematische slimme specialisatie op 
gebieden als energie, industriële 
modernisering of landbouw en 
voedingsmiddelen te ondersteunen en een 
bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
de mededeling van de Commissie 
"Versterking van innovatie in de Europese 
regio's: strategieën voor veerkrachtige, 
inclusieve en duurzame groei". De
programma's in het kader van de 
component interregionale samenwerking 
moeten voor de gehele Unie gelden en ook 
openstaan voor de deelname van derde 
landen.
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geconcentreerd. De twee programma's in 
het kader van de component interregionale 
samenwerking moeten voor de gehele Unie 
gelden en ook openstaan voor de deelname 
van derde landen.

__________________

24 Verordening (EG) nr. 1082/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
5 juli 2006 betreffende een Europese 
groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS) (PB L 210 
van 31.7.2006, blz. 19).

25 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's 
"Versterking van innovatie in de 
Europese regio's: strategieën voor 
veerkrachtige, inclusieve en duurzame 
groei", COM(2017) 376 final 
van 18.7.2017.

Or. de

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is nodig de middelen die aan 
elk van de verschillende componenten van 
Interreg moeten worden toegewezen, vast 
te stellen, met inbegrip van het aandeel van 
elke lidstaat in de totale bedragen voor de 
grensoverschrijdende samenwerking, de 
transnationale samenwerking en maritieme 
samenwerking, de samenwerking tussen 
ultraperifere gebieden en de interregionale 
samenwerking en de mogelijkheden voor 
de lidstaten, wat de flexibiliteit tussen deze 
componenten betreft. In vergelijking met 
de programmeringsperiode 2014-2020 
moet het aandeel voor 
grensoverschrijdende samenwerking 

(15) Het is nodig de middelen die aan 
elk van de verschillende componenten van 
Interreg moeten worden toegewezen, vast 
te stellen, met inbegrip van het aandeel van 
elke lidstaat in de totale bedragen voor de 
grensoverschrijdende samenwerking, de 
transnationale samenwerking en maritieme 
samenwerking, de samenwerking tussen 
ultraperifere gebieden en de interregionale 
samenwerking en de mogelijkheden voor 
de lidstaten, wat de flexibiliteit tussen deze 
componenten betreft.
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worden verminderd, terwijl het aandeel 
voor transnationale samenwerking en 
maritieme samenwerking wegens de 
integratie van maritieme samenwerking 
moet worden vergroot, en er moet een 
nieuwe component samenwerking tussen 
ultraperifere gebieden worden gecreëerd.

Or. de

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Een belangrijk en 
succesvol instrument in het kader van de 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking zijn people-to-people- en 
kleinschalige projecten om 
belemmeringen voor 
grensoverschrijdende interactie weg te 
nemen, lokale interpersoonlijke contacten 
te bevorderen en zo grensgebieden en de 
bewoners ervan dichter bij elkaar te 
brengen. Er bestaan people-to-people-
(P2P) en kleinschalige projecten op vele 
terreinen, waaronder cultuur, sport, 
toerisme, algemene en 
beroepsopleidingen, economie, 
wetenschap, milieubescherming en 
ecologie, gezondheidszorg, vervoer en 
kleine infrastructurele projecten, 
administratieve samenwerking en 
publieksvoorlichting. Zoals ook blijkt uit 
het advies van het Comité van de Regio's 
"People-to-people- en kleinschalige 
projecten in programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking"32, 
bieden people-to-people- en kleinschalige 
projecten een grote Europese toegevoegde 
waarde en leveren ze een aanzienlijke 
bijdrage aan het algemene doel van de 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking.
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Or. de

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Sinds de start van Interreg zijn er
fondsen voor kleinschalige projecten in het 
leven geroepen die niet onder specifieke 
bepalingen vielen; de voorschriften voor 
deze fondsen moeten worden verduidelijkt.
Zoals ook blijkt uit het advies van het 
Comité van de Regio's over people-to-
people- en kleinschalige projecten in 
programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking32, spelen dergelijke 
fondsen voor kleinschalige projecten een 
belangrijke rol bij het opbouwen van 
vertrouwen tussen burgers en 
instellingen, bieden zij een grote Europese 
toegevoegde waarde en dragen zij 
aanzienlijk bij tot de algemene 
doelstelling van programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
doordat belemmeringen voor 
grensoverschrijdende interactie worden 
overwonnen en grensgebieden en de 
bewoners ervan met elkaar geïntegreerd 
raken. Om het beheer van de financiering 
van kleine projecten door de 
eindontvangers, die vaak niet gewend zijn 
EU-financiering aan te vragen, te 
vereenvoudigen, moet onder een bepaalde 
drempel het gebruik van vereenvoudigde 
kostenopties en vaste bedragen verplicht 
worden gesteld.

(23) Sinds de start van Interreg worden 
people-to-people- en kleinschalige 
projecten voornamelijk ondersteund via 
fondsen voor kleinschalige projecten of 
soortgelijke instrumenten die niet onder 
specifieke bepalingen vielen en derhalve 
moeten de voorschriften voor deze fondsen 
worden verduidelijkt. Om de toegevoegde 
waarde en de voordelen van people-to-
people- en kleinschalige projecten te 
behouden en het beheer van de 
financiering van kleine projecten door de 
eindontvangers, die vaak niet gewend zijn 
EU-financiering aan te vragen, te 
vereenvoudigen, moet onder een bepaalde 
drempel het gebruik van vereenvoudigde 
kostenopties en vaste bedragen verplicht 
worden gesteld.

__________________

32 Advies van het Europees Comité van de 
Regio's over people-to-people- en 
kleinschalige projecten in programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
van 12 juli 2017 (PB C 342 
van 12.10.2017, blz. 38).
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Or. de

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De Commissie, lidstaten en 
regio's moeten bij het terugdringen van de 
administratieve lasten nauw samenwerken 
om de verbeterde passende bepalingen 
voor het beheers- en controlesysteem van 
het Interreg-programma in de zin van 
artikel 77 en volgende van Verordening 
(EU) [nieuwe GB-verordening] te kunnen 
benutten.

Or. de

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de taken van de 
beheersautoriteit toe te vertrouwen aan een 
EGTS of om een dergelijke groepering, net 
als andere grensoverschrijdende juridische 
entiteiten, verantwoordelijk te stellen voor 
het beheer van een subprogramma, een 
geïntegreerde territoriale investering of een 
of meer fondsen voor kleinschalige 
projecten of als enige partner te laten 
optreden.

(27) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de taken van de 
beheersautoriteit toe te vertrouwen aan een 
EGTS of om een dergelijke groepering, net 
als andere grensoverschrijdende juridische 
entiteiten, verantwoordelijk te stellen voor 
het beheer van een subprogramma of een 
geïntegreerde territoriale investering of als 
enige partner te laten optreden.

Or. de
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Al jarenlang is het 
bevorderen van Europese territoriale 
samenwerking een van de belangrijkste 
prioriteiten in het cohesiebeleid van de 
EU. De ondersteuning van kmo's bij de 
kosten van projecten voor Europese 
territoriale samenwerking is reeds 
overeenkomstig de algemene 
groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 
vrijgesteld van de meldingsplicht. 
Bijzondere bepalingen voor regionale 
steun voor investeringen door zowel 
kleine als grote ondernemingen zijn ook 
opgenomen in de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen 2014-2020 en 
in het deel regionale steun van de 
algemene groepsvrijstellingsverordening. 
Aangezien steun voor projecten van de 
Europese territoriale samenwerking 
verenigbaar zou zijn met de interne markt 
en er slechts geringe gevolgen voor de 
concurrentie en de handel tussen de 
lidstaten zouden zijn, moet deze steun van 
het toezicht op steunmaatregelen worden 
vrijgesteld en niet onder de meldingsplicht 
volgens artikel 108, lid 3, VWEU vallen.

Or. de

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "grensoverschrijdende juridische 
entiteit": een juridische entiteit die is 
opgericht naar het recht van een van de 
deelnemende landen aan een Interreg-

4) "grensoverschrijdende juridische 
entiteit": een juridische entiteit of Euregio
die is opgericht naar het recht van een van 
de deelnemende landen aan een Interreg-
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programma, mits deze is opgezet door de 
territoriale autoriteiten of andere instanties 
uit ten minste twee deelnemende landen.

programma, mits deze is opgezet door de 
territoriale autoriteiten of andere instanties 
uit ten minste twee deelnemende landen.

Or. de

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) interne grensoverschrijdende 
samenwerking tussen aan land aan elkaar 
grenzende regio's van twee of meer 
lidstaten of tussen aan land aan elkaar 
grenzende regio's van ten minste één 
lidstaat en één of meer derde landen die 
zijn vermeld in artikel 4, lid 3; of

a) interne grensoverschrijdende 
samenwerking tussen aan land of zee aan 
elkaar grenzende regio's van twee of meer 
lidstaten of tussen aan land of zee aan 
elkaar grenzende regio's van ten minste één 
lidstaat en één of meer derde landen die 
zijn vermeld in artikel 4, lid 3; of

Or. de

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) externe grensoverschrijdende 
samenwerking tussen aan land aan elkaar 
grenzende regio's van ten minste één 
lidstaat en één of meer van de volgende:

b) externe grensoverschrijdende 
samenwerking tussen aan land of zee aan 
elkaar grenzende regio's van ten minste één 
lidstaat en één of meer van de volgende:

Or. de

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) transnationale samenwerking en 
maritieme samenwerking over grotere 
transnationale gebieden of rond 
zeebekkens, waarbij lokale, regionale en 
nationale programmapartners in de 
lidstaten, derde landen, partnerlanden en 
Groenland betrokken zijn, met het oog op 
een hogere mate van territoriale integratie 
("component 2"; wanneer enkel naar 
transnationale samenwerking wordt 
verwezen: "component 2A"; wanneer enkel 
naar maritieme samenwerking wordt 
verwezen: "component 2B";

2) transnationale samenwerking en 
maritieme samenwerking, met een groter 
geografisch bereik dan dat van de 
grensoverschrijdende samenwerking, over 
grotere transnationale gebieden of rond 
zeebekkens, waarbij lokale, regionale en 
nationale programmapartners in de 
lidstaten, derde landen, partnerlanden en 
Groenland betrokken zijn, met het oog op 
een hogere mate van territoriale integratie 
("component 2"; wanneer enkel naar 
transnationale samenwerking wordt 
verwezen: "component 2A"; wanneer enkel 
naar maritieme samenwerking met 
inbegrip van het achterland wordt 
verwezen: "component 2B";

Or. de

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) interregionale samenwerking om de 
effectiviteit van het cohesiebeleid te 
versterken ("component 4") door het 
bevorderen van:

4) interregionale samenwerking om de 
effectiviteit van het cohesiebeleid te 
versterken en in het bijzonder ter 
ondersteuning van gemeenschappelijke 
oplossingen op het gebied van het 
cohesiebeleid en voor het creëren van 
partnerschappen ("component 4") door het 
bevorderen van:

Or. de

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de uitvoering van programma's in 
het kader van de doelstelling "investeren 
in werkgelegenheid en groei", met name 
met betrekking tot interregionale en 
transnationale acties waarvan de 
begunstigden in ten minste één andere 
lidstaat gevestigd zijn;

Schrappen

Or. de

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de uitwisseling van ervaringen en 
de opbouw van capaciteit tussen partners 
in de hele Unie met het oog op:

i) de uitvoering van programma's in 
het kader van de doelstelling "investeren 
in werkgelegenheid en groei", met name 
met betrekking tot interregionale en 
transnationale acties waarvan de 
begunstigden in ten minste één andere 
lidstaat gevestigd zijn;

ii) de aanwijzing en verspreiding van 
goede werkmethoden teneinde deze vooral 
over te dragen naar operationele 
programma's in het kader van de 
doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid";

Or. de

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1



PR\1159952NL.docx 17/33 PE626.663v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor grensoverschrijdende 
samenwerking zijn de door het EFRO te 
steunen regio's de regio's van NUTS-
niveau 3 van de Unie aan alle interne en 
externe landgrenzen met derde landen of 
partnerlanden.

1. Voor grensoverschrijdende 
samenwerking zijn de door het EFRO te 
steunen regio's de regio's van NUTS-
niveau 3 van de Unie aan alle interne en 
externe grenzen met derde landen of 
partnerlanden, onverminderd eventuele 
aanpassingen ter waarborging van de 
samenhang en continuïteit in de 
samenwerkingsgebieden tijdens de 
programmeringsperiode 2014-2020.

Or. de

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Regio's aan maritieme grenzen die 
door middel van een vaste verbinding over 
de zee verbonden zijn, worden ook 
ondersteund in het kader van 
grensoverschrijdende samenwerking.

Schrappen

Or. de

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
kader van Interreg kunnen regio's in 
Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk omvatten, die gelijkwaardig 
zijn aan regio's van NUTS-niveau 3, alsook 
Liechtenstein, Andorra en Monaco.

3. Interne programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
kader van Interreg kunnen regio's in 
Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk omvatten, die gelijkwaardig 
zijn aan regio's van NUTS-niveau 3, alsook 
Liechtenstein, Andorra, Monaco en San 
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Marino.

Or. de

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor transnationale samenwerking 
en de samenwerking op maritiem gebied, 
zijn de door het EFRO te ondersteunen 
regio's de regio's van NUTS-niveau 2 van 
de Unie die aangrenzende functionele 
gebieden bestrijken, indien van toepassing 
rekening houdend met macroregionale 
strategieën of zeegebiedstrategieën.

1. Voor transnationale samenwerking 
en de samenwerking op maritiem gebied, 
met een groter geografisch bereik dan dat 
van de grensoverschrijdende 
samenwerking, zijn de door het EFRO te 
ondersteunen regio's de regio's van NUTS-
niveau 2 van de Unie die aangrenzende 
functionele gebieden bestrijken, indien van 
toepassing rekening houdend met 
macroregionale strategieën of 
zeegebiedstrategieën.

Or. de

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor Interreg-programma's van 
component 4 of voor investeringen in 
interregionale innovatie in het kader van 
component 5 wordt het gehele grondgebied 
van de Unie ondersteund door het EFRO.

1. Voor Interreg-programma's van 
component 4 of voor investeringen in 
interregionale innovatie in het kader van 
component 5 wordt het gehele grondgebied 
van de Unie ondersteund door het EFRO. 
Derde landen kunnen hieraan deelnemen 
indien ze bijdragen aan de financiering in 
de vorm van externe 
bestemmingsontvangsten.

Or. de
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EFRO-middelen voor de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking (Interreg)" bedragen 
8 430 000 000 EUR van de totale middelen 
die beschikbaar zijn voor vastleggingen in 
de begroting uit het EFRO, het ESF+ en 
het Cohesiefonds voor de 
programmeringsperiode 2021-2027 en die 
vermeld zijn in artikel [102, lid 1,] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

1. De EFRO-middelen voor de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking (Interreg)" bedragen voor 
de in artikel 3 genoemde componenten 
1-4 3 % (d.w.z. in totaal 
xx xxxxxx xxx EUR) en voor component 
5 0,3 % extra (d.w.z. in totaal 
x xxx xxx xxx EUR) van de totale 
middelen die beschikbaar zijn voor 
vastleggingen in de begroting uit het 
EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds voor 
de programmeringsperiode 2021-2027 en 
die vermeld zijn in artikel [103, lid 1,] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening].

Or. de

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde middelen 
worden als volgt toegewezen:

2. De in lid 1 bedoelde middelen voor 
de componenten 1-4 worden als volgt 
toegewezen:

Or. de

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 52,7 % (d.w.z. in totaal a) 74,8 % (d.w.z. in totaal 
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4 440 000 000 EUR) voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
(component 1);

x xxx xxx xxx EUR) voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
(component 1);

Or. de

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 31,4 % (d.w.z. in totaal
2 649 900 000 EUR) voor transnationale 
samenwerking en maritieme samenwerking 
(component 2);

b) 18 % (d.w.z. in totaal 
x xxx xxx xxx EUR) voor transnationale 
samenwerking en maritieme samenwerking 
(component 2);

Or. de

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 3,2 % (d.w.z. in totaal
270 100 000 EUR) voor samenwerking 
tussen ultraperifere gebieden (component 
3);

c) 2,2 % (d.w.z. in totaal 
xxx xxx xxx EUR) voor samenwerking 
tussen ultraperifere gebieden (component 
3);

Or. de

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 1,2 % (d.w.z. in totaal
100 000 000 EUR) voor interregionale 

d) 5 % (d.w.z. in totaal 
xxx xxx xxx EUR) voor interregionale 
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samenwerking (component 4); samenwerking (component 4);

Or. de

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) 11,5 % (d.w.z. in totaal 
970 000 000 EUR) voor investeringen in 
interregionale innovatie (component 5).

Schrappen

Or. de

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het medefinancieringspercentage op het 
niveau van elk Interreg-programma 
bedraagt niet meer dan 70 %, tenzij met 
betrekking tot externe 
grensoverschrijdende Interreg-
programma's of Interreg-programma's 
van componenten 3 een hoger percentage 
is vastgesteld in de Verordeningen (EU) 
[IPA III] of (EU) [NDICI] of Besluit (EU) 
[OCTP] van de Raad, of in elke handeling 
die op grond daarvan is vastgesteld.

Het medefinancieringspercentage op het 
niveau van elk Interreg-programma 
bedraagt niet meer dan 85 %.

Or. de

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter a – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) onder Interreg-programma's van 
component 1 en 2B:

a) onder Interreg-programma's van 
component 1 en 2:

Or. de

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een aanvullende 15 % van de 
toewijzingen van het EFRO en, indien van 
toepassing, van de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie voor andere 
prioriteiten dan technische bijstand aan elk 
Interreg-programma in het kader van de 
componenten 1, 2 en 3, wordt toegewezen 
aan de specifieke doelstelling voor Interreg 
"een beter bestuur voor Interreg" of aan de 
externe specifieke doelstelling voor 
Interreg "een veiliger, zekerder Europa".

2. Tot 15 % van de toewijzingen van 
het EFRO en, indien van toepassing, van 
de financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie voor andere 
prioriteiten dan technische bijstand aan elk 
Interreg-programma in het kader van de 
componenten 1, 2 en 3, wordt toegewezen 
aan de specifieke doelstelling voor Interreg 
"een beter bestuur voor Interreg" of 
eventueel aan de externe specifieke 
doelstelling voor Interreg "een veiliger, 
zekerder Europa".

Or. de

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat waar de kandidaat-
beheersautoriteit gevestigd is, dient een 
Interreg-programma uiterlijk [datum van 
inwerkingtreding plus negen maanden;] in 
bij de Commissie namens alle 
deelnemende lidstaten en, indien van 
toepassing, derde landen, partnerlanden of 
LGO's.

De lidstaat waar de kandidaat-
beheersautoriteit gevestigd is, dient een 
Interreg-programma of meerdere Interreg-
programma's langs de desbetreffende 
grens uiterlijk [datum van 
inwerkingtreding plus negen maanden;] in 
bij de Commissie namens alle 
deelnemende lidstaten en, indien van 
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toepassing, derde landen, partnerlanden of 
LGO's.

Or. de

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen en in overleg met de Commissie 
kan de betrokken lidstaat besluiten tot de 
overdracht aan Interreg-programma's van 
tot [x]% van het bedrag aan steun uit het 
EFRO dat is toegewezen aan het 
desbetreffende programma in het kader van 
de doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" voor dezelfde 
regio, teneinde de efficiëntie van de 
programma-uitvoering te vergroten en 
grootschaligere concrete acties te 
verwezenlijken. Het overgemaakte bedrag 
vormt een afzonderlijke prioriteit of 
afzonderlijke prioriteiten.

3. De betrokken lidstaat kan besluiten 
tot de overdracht aan Interreg-programma's 
van tot 15 % van het bedrag aan steun uit 
het EFRO dat is toegewezen aan het 
desbetreffende programma in het kader van 
de doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei" voor dezelfde 
regio, teneinde de efficiëntie van de 
programma-uitvoering te vergroten en 
grootschaligere concrete acties te 
verwezenlijken. Elke lidstaat deelt de 
Commissie van tevoren mee dat hij van 
deze overdrachtsmogelijkheid gebruik wil
maken en motiveert dit besluit. Het 
overgemaakte bedrag vormt een 
afzonderlijke prioriteit of afzonderlijke 
prioriteiten.

Or. de

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De partners werken samen bij de 
ontwikkeling, uitvoering en financiering 
van en de personeelsvoorziening voor 
concrete acties in het kader van Interreg.

De partners werken samen bij de 
ontwikkeling en uitvoering van alsmede 
bij de financiering van en/of de 
personeelsvoorziening voor concrete acties 
in het kader van Interreg.
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Or. de

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een enige partner kan evenwel 
geregistreerd zijn in een lidstaat die niet 
aan dat programma deelneemt, mits aan 
de voorwaarden van artikel 23, wordt 
voldaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage uit het EFRO of, indien van 
toepassing, uit de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie aan een fonds voor 
kleinschalige projecten in het kader van 
een Interreg-programma mag niet meer 
bedragen dan 20 000 000 EUR of, als dat 
minder is, 15 % van de totale toewijzing 
aan het Interreg-programma.

De totale bijdrage uit het EFRO of, indien 
van toepassing, uit de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie aan een of meerdere
fondsen voor kleinschalige projecten in het 
kader van een Interreg-programma mag 
niet meer bedragen dan 20 % van de totale 
toewijzing aan het Interreg-programma.

Or. de

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eindontvangers van een fonds voor De eindontvangers van een of meerdere 
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kleinschalige projecten ontvangen steun uit 
het EFRO, of indien van toepassing, uit de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie via de begunstigde 
en voeren de kleinschalige projecten uit 
binnen dat fonds voor kleinschalige 
projecten ("kleinschalige project").

fondsen voor kleinschalige projecten 
ontvangen steun uit het EFRO, of indien 
van toepassing, uit de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie via de begunstigde 
en voeren de kleinschalige projecten uit 
binnen dat fonds of deze fondsen voor 
kleinschalige projecten ("kleinschalig
project").

Or. de

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De begunstigde van een fonds voor 
kleinschalige projecten is een 
grensoverschrijdende juridische entiteit of 
een EGTS.

2. De begunstigde van een fonds voor 
kleinschalige projecten is een 
grensoverschrijdende juridische entiteit, 
een Euregio of een EGTS.

Or. de

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Personeelskosten en indirecte 
kosten die op het niveau van de 
begunstigde worden gemaakt voor het 
beheer van het fonds voor kleinschalige 
projecten, bedragen ten hoogste 20 % van 
de totale subsidiabele kosten van het 
respectieve fonds voor kleinschalige 
projecten.

5. Personeelskosten en indirecte 
kosten die op het niveau van de 
begunstigde worden gemaakt voor het 
beheer van het fonds voor kleinschalige 
projecten, bedragen ten hoogste 20 % van 
de totale subsidiabele kosten van het 
respectieve fonds of de respectieve 
fondsen voor kleinschalige projecten.

Or. de
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke beheersautoriteit dient uiterlijk op 
31 januari, 31 maart, 31 mei, 31 juli, 
30 september en 30 november de 
cumulatieve gegevens voor het respectieve 
Interreg-programma in bij de Commissie 
op basis van het in bijlage [VII] bij 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] opgenomen model.

Elke beheersautoriteit dient uiterlijk op 
31 januari, 31 mei, en 30 september de 
cumulatieve gegevens voor het respectieve 
Interreg-programma in bij de Commissie 
op basis van het in bijlage [VII] bij 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] opgenomen model.

Or. de

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren, als vervat in 
bijlage [I] bij Verordening (EU) [nieuwe 
EFRO-verordening] en, waar nodig, 
programmaspecifieke output- en 
resultaatindicatoren worden gebruikt 
overeenkomstig artikel [12, lid 1,] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], en artikel 17, lid 3, onder d), 
ii), en artikel 31, lid 2, onder b), van deze 
verordening.

1. Gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren, als vervat in 
bijlage [I] bij Verordening (EU) [nieuwe 
EFRO-verordening] en, waar nodig, 
programmaspecifieke output- en 
resultaatindicatoren worden gebruikt 
overeenkomstig artikel [12, lid 1,] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], en artikel 17, lid 4, onder e), 
ii), en artikel 31, lid 2, onder b), van deze 
verordening.

Or. de

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aankoop van land 
overeenkomstig [artikel 58, lid 1, onder c),] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening];

a) de aankoop van land 
overeenkomstig [artikel 58, lid 1, onder 
b),] van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening];

Or. de

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beheersautoriteit en de 
auditautoriteit zijn in dezelfde lidstaat 
gevestigd.

2. De beheersautoriteit en de 
auditautoriteit kunnen in dezelfde lidstaat 
zijn gevestigd.

Or. de

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als de beheersautoriteit een 
intermediaire instantie aanwijst in het 
kader van een Interreg-programma 
overeenkomstig artikel [65, lid 3,] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], voert de intermediaire 
instantie de taken uit in meer dan één 
deelnemende lidstaat of, indien van 
toepassing, derde land, partnerland of 
LGO.

6. Als de beheersautoriteit een of 
meerdere intermediaire instanties aanwijst 
in het kader van een Interreg-programma 
overeenkomstig artikel [65, lid 3,] van 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], voert de intermediaire 
instantie de taken uit in meer dan één 
deelnemende lidstaat of, indien van 
toepassing, derde land, partnerland of LGO 
of voeren meerdere intermediaire 
instanties de taken uit in hun respectieve 
lidstaat of, indien van toepassing, derde 
land, partnerland of LGO.

Or. de
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;
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Or. de

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 62 bis

Vrijstelling van de meldingsplicht volgens 
artikel 108, lid 3, VWEU

Steun voor projecten van de Europese 
territoriale samenwerking is van het 
toezicht op steunmaatregelen vrijgesteld 
en valt niet onder de meldingsplicht 
volgens artikel 108, lid 3, VWEU.

Or. de
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TOELICHTING

1. Inleiding

De Europese Unie (EU) heeft zich 60 jaar na de ondertekening van de Verdragen van Rome 
van een oorspronkelijk louter economische unie tot een gemeenschappelijk vredesproject 
ontwikkeld. Om dat project in stand te houden en met het oog op de uitdagingen voor het 
Europese beleid vanwege nationalistische tendensen en marktafscherming alsook de 
sceptische en soms vijandige houding ten opzichte van Europa, is een voortdurend goed 
nabuurschap tussen de Europese lidstaten van essentieel belang. 

De Europese territoriale samenwerking is vooral op deze beginselen gebaseerd en draagt er in 
belangrijke mate en op een duidelijke manier toe bij dat Europeanen elkaar over de 
landsgrenzen heen leren kennen, gezamenlijk uitdagingen aangaan en Europa samen verder 
ontwikkelen en vorm geven. Op die manier worden grensbarrières – ook en vooral in het 
hoofd van de burger – stuk voor stuk weggenomen en worden grensregio's 
gemeenschappelijke ruimten waarin Europa in het dagelijks leven tastbaar en voelbaar wordt.

In de afgelopen decennia heeft de Europese territoriale samenwerking daardoor een 
onmiskenbare bijdrage geleverd aan de eenwording van Europa en door het wegnemen van 
grenzen en bureaucratische belemmeringen het dagelijkse samenleven over de grenzen heen 
intensiever en eenvoudiger gemaakt. De rapporteur is daarom bijzonder verheugd dat de 
Europese Commissie de belangrijke Europese toegevoegde waarde van de Europese 
territoriale samenwerking heeft bevestigd door de indiening van een eigen nieuwe 
ontwerpverordening voor de financieringsperiode na 2020.

Volgens de rapporteur worden de mogelijkheden van de Europese territoriale samenwerking, 
ondanks aanlokkelijke projectfinancieringspercentages, echter niet volledig benut, omdat de 
administratieve eisen die aan de potentiële begunstigden, maar ook aan de uitvoerende 
autoriteiten, worden gesteld een zorgelijk niveau hebben bereikt. Deze eisen zijn elke 
financieringsperiode strenger geworden en zijn nu zo streng dat ze individuele 
geïnteresseerden ervan weerhouden om een aanvraag in te dienen. Tegelijkertijd zijn ervaren 
indieners van aanvragen daardoor oververtegenwoordigd in de afzonderlijke programma's 
voor de Europese territoriale samenwerking. Als de Europese territoriale samenwerking weer 
moet voldoen aan haar eigenlijke taak om gericht de Europese denkbeelden te bevorderen, 
moeten de voorbereiding en de uitvoering van de programma's in de financieringsperiode na 
2020 voor alle deelnemers weer eenvoudiger worden. 

De rapporteur verwijst in dat verband naar de reeds aangenomen omnibusverordening voor 
het Financieel Reglement van de EU, die de uitbetaling en besteding van middelen en de 
financiële verslaglegging moest vereenvoudigen, zonder echter de controle op een 
doeltreffend gebruik van de middelen te verwaarlozen en die op 1 januari 2019 in werking 
treedt. In het bijzonder wil de rapporteur benadrukken dat de nieuwe bepalingen leiden tot een 
gemakkelijkere toepassing van vaste bedragen, vereenvoudigde kostenopties, gemakkelijkere 
toegang voor kleine begunstigden en het vermijden van veelvuldige controles, maar ook tot 
een grotere inzet van middelen om de bevolking op de hoogte te stellen van de resultaten van 
de projecten en investeringen in de regio's.
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Bovendien is de rapporteur ingenomen met de door de Commissie voorgestelde 
vereenvoudigingen in het kader van de voorstellen voor de nieuwe GB-verordening, de 
nieuwe EFRO-verordening en de nieuwe verordening betreffende Europese territoriale 
samenwerking en is hij ervan overtuigd dat die het gewenste effect zullen hebben. 

2. Toepassingsgebied componenten van de toekomstige Europese territoriale 
samenwerking 

De rapporteur is verheugd dat de programma's voor grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking in het kader van de Europese territoriale samenwerking worden 
voortgezet. Elk van deze programma's is op zichzelf gerechtvaardigd en de bestaande 
programmaruimten moeten volgens hem worden gehandhaafd. De rapporteur is echter van 
mening dat de sleutelrol van grensgebieden in het ontwerp van de Commissie onvoldoende uit 
de verf komt, en stelt daarom voor de toewijzing van de middelen te verschuiven ten gunste 
van component 1 "grensoverschrijdende samenwerking". Tegelijkertijd is de rapporteur ervan 
overtuigd dat maritieme samenwerking voortaan ook in het kader van component 1 mogelijk 
moet zijn, zelfs wanneer de regio's niet door een vaste verbinding over zee met elkaar 
verbonden zijn.

De rapporteur kijkt kritisch naar de invoering van de nieuwe component 5 "investeringen in 
interregionale innovatie", omdat de doelen die met deze investeringen in innovatie worden 
nagestreefd slechts tot op zekere hoogte verband houden met het cohesiebeleid. Bovendien is 
het door de Commissie voorgestelde directe beheer voor deze component 5 in strijd met de 
subsidiaire geest van de Europese territoriale samenwerking. 

3. Begroting van de Europese territoriale samenwerking

De rapporteur is het niet eens met de geplande bezuinigingen op de bestaande en 
doeltreffende programma's voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 
samenwerking, en pleit daarom met betrekking tot de begroting voor de programma's van de 
componenten 1-4 in het meerjarig financieel kader 2021-2017 voor een verhoging van ten 
minste 3 % van de totale middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie. 

De rapporteur wil hier opnieuw wijzen op de sleutelrol van grensgebieden en op het voor de 
grensoverschrijdende samenwerking (component 1) benodigde bedrag en stelt daarom voor 
deze component met 73,8 % de hoogste toewijzing voor. 

De ruime toewijzing door de Commissie van financiële middelen aan investeringen in 
innovaties mag volgens de rapporteur in geen geval ten koste gaan van de andere 
componenten van de Europese territoriale samenwerking. Hij is echter van mening dat een 
aanvulling op de middelen ter hoogte van 0,3 % van de totale middelen voor de economische, 
sociale en territoriale samenwerking onder bepaalde omstandigheden mogelijk is. 

4. Inhoud van de programma's voor Europese territoriale samenwerking en focus

Voor de rapporteur zijn de vijf van het EFRO afgeleide beleidsdoelstellingen en de twee 
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specifieke doelstellingen voor Interreg "een beter bestuur voor Interreg" en "een veiliger, 
zekerder Europa" in beginsel aanvaardbaar. De rapporteur staat kritisch tegenover het strikte 
vereiste dat ten minste 15 % van alle middelen aan beide specifieke doelstellingen voor 
Interreg moet worden besteed, omdat hierdoor de programmaplanning en het 
programmabeheer in de praktijk moeilijker kunnen worden. 

5. Fonds voor kleinschalige projecten

De essentie van de Europese territoriale samenwerking is het grensoverschrijdend verbinden 
van mensen om daardoor de Europese integratie te bevorderen. Juist kleinschalige projecten 
en burgerprojecten (people-to-people) brengen mensen op lokaal niveau samen en zijn van 
groot belang voor de ontwikkeling van grensgebieden. Indieners van aanvragen voor dit soort 
projecten zijn meestal afkomstig uit het maatschappelijk middenveld. De projecten worden 
vooral gekenmerkt door een geringe financiële projectomvang en een overeenkomstige 
geringe steun. Om kleinschalige projecten ook in de toekomst succesvol te kunnen 
voortzetten, was er dringend behoefte aan vereenvoudigingen, duidelijke regelingen en een 
directe verankering van kleinschalige projecten in het regelgevingskader. De nu in de 
ontwerpverordening van de Commissie opgenomen optie om fondsen voor kleinschalige 
projecten in het kader van Interreg-programma's in te stellen, juicht de rapporteur 
uitdrukkelijk toe. Deze fondsen voor kleinschalige projecten moeten echter flexibel worden 
beheerd. Daarnaast moet per programma de instelling van meerdere fondsen voor 
kleinschalige projecten mogelijk zijn. 

In de loop van de besprekingen moet worden onderzocht in hoeverre de door de Commissie 
voorgestelde bepalingen zullen leiden tot een directe vereenvoudiging en vermindering van de 
administratieve lasten voor de eindbegunstigden van de burger- en kleinschalige projecten. 

6. Hoogte van de medefinanciering

De rapporteur betreurt het voorstel van de Commissie om het maximale 
medefinancieringspercentage voor Interreg-programma's te verlagen. Hij acht de voorgestelde 
hoogte van 70 % ontoereikend en stelt in plaats daarvan een verhoging van het percentage tot 
85 % voor. Het moet mogelijk zijn om de medefinancieringspercentages flexibel toe te passen 
en de vereisten in de desbetreffende programmaruimtes dienovereenkomstig vast te leggen. 

7. Voorfinanciering

De rapporteur is van mening dat er door de lagere voorfinanciering voor enkele programma's 
in vergelijking met de periode 2014-2020 financiële problemen kunnen ontstaan, omdat er 
met name aan het begin van een programma sprake is van hogere kosten voor de instelling en 
het op gang brengen van het programma. In de voorfinancieringsregelingen moet naar 
behoren rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de Europese territoriale 
samenwerking en daarom voorziet de rapporteur in zijn ontwerpverslag vooral voor het begin 
van de financieringsperiode in een hogere voorfinanciering.
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8. Indicatoren

De rapporteur steunt in beginsel de invoering van specifieke indicatoren voor Interreg om de 
resultaten en de Europese toegevoegde waarde van het samenwerkingsprogramma te meten. 
De voorgestelde indicatoren zijn echter misschien niet geschikt om de toegevoegde waarde 
met betrekking tot het proces van de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 
samenwerking weer te geven en daarmee positieve beleidsimpulsen te bieden. Een aanpassing 
van de indicatoren of meer speelruimte voor de programma's bij de opzet van het 
indicatorensysteem zou in de loop van het debat nodig kunnen zijn.

9. n+ 2-regeling/meervoudige belasting van de regio's

Op grond van de ervaringen uit de voorgaande financieringsperioden, wil de rapporteur erop 
wijzen dat de door de Commissie voorgestelde terugkeer naar de n+2-regeling (tot nu toe 
n+3) kan leiden tot een gedeeltelijke afname van middelen in heel Europa, omdat de middelen 
in bepaalde omstandigheden niet snel genoeg kunnen worden opgevraagd. Dat zou, in 
combinatie met mogelijke verlagingen van de totale beschikbare middelen en een mogelijke 
daling van de EU-medefinancieringspercentages, tot een meervoudige belasting van de regio's 
op het gebied van de Europese territoriale samenwerking leiden. 

10. Steunregelingen

Al jarenlang is het bevorderen van Europese territoriale samenwerking een van de 
belangrijkste prioriteiten van het cohesiebeleid van de EU. De ondersteuning van kmo's bij de 
kosten van projecten voor Europese territoriale samenwerking is reeds overeenkomstig de 
algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) vrijgesteld van de meldingsplicht. 
Bijzondere bepalingen voor regionale steun voor investeringen door zowel kleine als grote 
ondernemingen zijn ook opgenomen in de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 
2014-2020 en in het deel regionale steun van de algemene groepsvrijstellingsverordening. 

Volgens de rapporteur is steun voor projecten van de Europese territoriale samenwerking 
verenigbaar met de interne markt en heeft deze slechts een gering effect op de concurrentie en 
de handel tussen de lidstaten. Hij stelt daarom voor programma's voor Europese territoriale 
samenwerking automatisch buiten de bepalingen inzake staatssteun te laten vallen en de 
uitgebreide controles op de aanwezigheid van staatssteun derhalve te laten vallen. 

11. Tussentijdse evaluatie 

De geplande tussentijdse evaluatie en eventuele aanpassingen voor de multilaterale Interreg-
programma's vereisen duidelijk uitgebreidere afstemmingsprocessen. De rapporteur wijst erop 
dat dit er niet toe mag leiden dat de ondersteuning van projecten in de tweede helft van het 
programma wordt bemoeilijkt of vertraagd. 
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