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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser 
för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0374),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 178, 209.1, 212.2 och 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C8-0229/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ... 1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ..., 2,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, budgetkontrollutskottet och utskottet 
för kultur och utbildning (A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att stödja en harmonisk 
utveckling inom unionens territorium på 
olika nivåer bör Eruf stödja 
gränsöverskridande samarbete, 
transnationellt samarbete, havssamarbete, 
de yttersta randområdenas samarbete och 
interregionalt samarbete inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete 
(Interreg).

(3) För att stödja en harmonisk 
utveckling inom unionens territorium på 
olika nivåer bör Eruf stödja 
gränsöverskridande samarbete, 
transnationellt samarbete, havssamarbete, 
de yttersta randområdenas samarbete och 
interregionalt samarbete inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete 
(Interreg). I samband med detta bör 
principerna om partnerskap och 
flernivåstyre stärkas och den 
platsbaserade strategin (”place based 
approach”) stödjas.

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Komponenten för 
gränsöverskridande samarbete bör syfta till 
att angripa gemensamma utmaningar som 
fastställs gemensamt i gränsregioner och 
att ta tillvara den outnyttjade 
tillväxtpotential som beskrivs i 
kommissionens meddelande Att stärka 
tillväxt och sammanhållning i EU:s 
gränsområden23 (nedan kallat meddelandet 
om gränsområden). Komponenten för 
gränsöverskridande samarbete bör därför 
begränsas till samarbete vid landgränser 
och det gränsöverskridande samarbetet vid 
sjögränser bör integreras i den 
transnationella komponenten.

(4) Komponenten för 
gränsöverskridande samarbete bör syfta till 
att angripa gemensamma utmaningar som 
fastställs gemensamt i gränsregioner och 
att ta tillvara den outnyttjade 
tillväxtpotential som beskrivs i 
kommissionens meddelande Att stärka 
tillväxt och sammanhållning i EU:s 
gränsområden23 (nedan kallat meddelandet 
om gränsområden). Det 
gränsöverskridande samarbetet bör därför 
medföra stöd till regioner belägna vid 
land- eller sjögränser.

__________________ __________________

23 Meddelande från kommissionen till rådet 
och Europaparlamentet – Främja tillväxt 
och sammanhållning i EU:s gränsregioner, 
COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Meddelande från kommissionen till rådet 
och Europaparlamentet – Främja tillväxt 
och sammanhållning i EU:s gränsregioner, 
COM(2017) 534 final, 20.9.2017.
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Or. de

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Komponenten för transnationellt 
samarbetet och havssamarbete bör syfta till 
att stärka samarbetet genom åtgärder som 
leder till integrerad territoriell utveckling 
med koppling till unionens prioriteringar 
inom sammanhållningspolitiken och bör 
även inbegripa gränsöverskridande 
havssamarbete. Det transnationella 
samarbetet bör omfatta större territorier på 
unionens fastland, medan havssamarbete 
bör omfatta territorier kring havsområden 
och inbegripa det gränsöverskridande 
samarbetet vid sjögränser under 
programperioden 2014–2020. En så stor 
flexibilitet som möjligt bör gälla för att 
fortsätta att genomföra tidigare 
gränsöverskridande samarbete vid 
sjögränser inom ramen för ett bredare 
havssamarbete, särskilt genom att man 
definierar det territorium som omfattas, de 
särskilda målen för detta samarbete, kraven 
för ett projektpartnerskap och inrättandet 
av delprogram och särskilda 
styrkommittéer.

(6) Komponenten för transnationellt 
samarbetet och havssamarbete bör syfta till 
att stärka samarbetet genom åtgärder som 
leder till integrerad territoriell utveckling 
med koppling till unionens prioriteringar 
inom sammanhållningspolitiken. Det 
transnationella samarbetet bör omfatta 
större territorier på unionens fastland, 
medan havssamarbete bör omfatta 
territorier kring havsområden och ha en 
större geografisk omfattning än de 
gränsöverskridande programmen. En så 
stor flexibilitet som möjligt bör gälla för att 
fortsätta att genomföra tidigare 
gränsöverskridande samarbete vid 
sjögränser inom ramen för ett bredare 
havssamarbete, särskilt genom att man 
definierar det territorium som omfattas, de 
särskilda målen för detta samarbete, kraven 
för ett projektpartnerskap och inrättandet 
av delprogram och särskilda 
styrkommittéer.

Or. de

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grundval av erfarenheten med 
programmen för interregionalt samarbete 
inom Interreg och bristen på sådant 

(8) På grundval av å ena sidan den 
positiva erfarenheten med programmen för 
interregionalt samarbete inom Interreg och 
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samarbete i programmen inom målet 
”Investering för sysselsättning och tillväxt” 
under programperioden 2014–2020 bör 
komponenten för interregionalt samarbete 
mer specifikt inriktas på att effektivisera
sammanhållningspolitiken. Den 
komponenten bör därför begränsas till två
program, ett program med syftet att 
möjliggöra alla typer av verksamhet, 
innovativa tillvägagångssätt och 
kapacitetsuppbyggnad för program inom 
båda målen och att främja europeiska 
grupperingar för territoriellt samarbete som 
har inrättats eller ska inrättas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006l24 och ett 
annat program med syftet att förbättra 
analysen av utvecklingstendenser. Det 
projektbaserade samarbetet inom unionen 
bör integreras i den nya komponenten för 
interregionala innovationsinvesteringar och 
kopplas nära till genomförandet av 
kommissionens meddelande Ökad 
innovation i EU:s regioner: strategier för 
motståndskraftig, inkluderande och hållbar 
tillväxt25, särskilt för att stödja tematiska 
plattformar för smart specialisering på 
sådana områden som energi, industriell 
modernisering eller jordbruk och 
livsmedel. Den integrerade territoriella 
utveckling som inriktas på funktionella 
stadsområden eller stadsområden bör 
slutligen koncentreras till programmen 
inom målet ”Investering för sysselsättning 
och tillväxt” i ett kompletterande 
instrument, Europeiska stadsinitiativet. 
De två programmen inom komponenten för 
interregionalt samarbete bör omfatta hela 
unionen och bör också vara öppna för 
deltagande av tredjeländer.

å andra sidan bristen på sådant samarbete i 
programmen inom målet ”Investering för 
sysselsättning och tillväxt” under 
programperioden 2014–2020 är det 
interregionala samarbetet mellan städer 
och regioner en viktig komponent för att 
finna gemensamma lösningar inom
sammanhållningspolitiken och skapa 
bestående partnerskap. Därför bör 
befintliga program fortsätta, särskilt 
främjandet av projektbaserat samarbete, 
inbegripet främjandet av europeiska 
grupperingar för territoriellt samarbete.
Möjligheterna till interregionalt 
samarbete inom målet ”Investering för 
sysselsättning och tillväxt” bör stödjas 
genom att tidiga åtgärder för regionala 
nätverk och regional samordning vidtas 
inför programplaneringen. Den nya 
komponenten för interregionala 
innovationsinvesteringar bör stödja 
tematiska plattformar för smart 
specialisering på sådana områden som 
energi, industriell modernisering eller 
jordbruk och livsmedel och bidra till 
genomförandet av kommissionens 
meddelande Ökad innovation i EU:s 
regioner: strategier för motståndskraftig, 
inkluderande och hållbar tillväxt.
Programmen inom komponenten för 
interregionalt samarbete bör omfatta hela 
unionen och bör också vara öppna för 
deltagande av tredjeländer.

__________________ __________________

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 
2006 om en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS), EUT L 210, 
31.7.2006, s. 19.

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 
2006 om en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS), EUT L 210, 
31.7.2006, s. 19.

25 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 

25 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 
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sociala kommittén samt Regionkommittén 
– Ökad innovation i EU:s regioner: 
strategier för motståndskraftig, 
inkluderande och hållbar tillväxt, 
COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

sociala kommittén samt Regionkommittén 
– Ökad innovation i EU:s regioner: 
strategier för motståndskraftig, 
inkluderande och hållbar tillväxt, 
COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Or. de

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att fastställa de 
medel som ska tilldelas var och en av de 
olika komponenterna inom Interreg, 
inbegripet varje medlemsstats andel av de 
totala beloppen för gränsöverskridande 
samarbete, transnationellt samarbete och 
havssamarbete, de yttersta randområdenas 
samarbete och interregionalt samarbete 
samt medlemsstaternas möjligheter till 
flexibilitet mellan dessa komponenter. I 
förhållande till programperioden 2014–
2020 bör andelen för gränsöverskridande 
samarbete sänkas, medan andelen för 
transnationellt samarbete och 
havssamarbete bör höjas till följd av att 
havssamarbete integreras, och en ny 
komponent för de yttersta randområdenas 
samarbete bör införas.

(15) Det är nödvändigt att fastställa de 
medel som ska tilldelas var och en av de 
olika komponenterna inom Interreg, 
inbegripet varje medlemsstats andel av de 
totala beloppen för gränsöverskridande 
samarbete, transnationellt samarbete och 
havssamarbete, de yttersta randområdenas 
samarbete och interregionalt samarbete 
samt medlemsstaternas möjligheter till 
flexibilitet mellan dessa komponenter.

Or. de

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Ett viktigt och framgångsrikt 
verktyg inom gränsöverskridande 



PE626.663v01-00 10/32 PR\1159952SV.docx

SV

samarbetsprogram är projekt för 
kontakter mellan människor och 
småskaliga projekt, som syftar till att 
övervinna gränshinder och främja 
kontakter mellan lokalbefolkningen och 
på så sätt integrera gränsområdena och 
deras invånare. Projekt för kontakter 
mellan människor (”people-to-people” –
P2P) och småskaliga projekt genomförs 
inom ett stort antal områden, såsom 
kultur, idrott, turism, allmän och 
yrkesinriktad utbildning, ekonomi, 
forskning, miljöskydd och ekologi, hälso-
och sjukvård, transporter och mindre 
infrastruktur, administrativt samarbete 
och pr-verksamhet. Som framgår av 
Regionkommitténs yttrande om projekt 
för kontakter mellan människor och 
småskaliga projekt inom 
gränsöverskridande samarbetsprogram32

har projekt för kontakter mellan 
människor och småskaliga projekt ett 
stort europeiskt mervärde och bidrar 
väsentligt till det övergripande målet för 
programmen för gränsöverskridande 
samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det är nödvändigt att förtydliga 
reglerna för de småprojektfonder som 
genomförts sedan Interreg inleddes, men 
som aldrig har omfattats av några 
särskilda bestämmelser. I enlighet med 
vad som också anges i Regionskommitténs 
yttrande Projekt för kontakter mellan 
människor och småskaliga projekt inom 
gränsöverskridande samarbetsprogram32

fyller sådana småprojektfonder en viktig 
funktion för att bygga upp förtroende 

(23) Sedan Interreg inleddes stöds 
projekt för kontakter mellan människor 
och småskaliga projekt främst genom 
småprojektfonder eller liknande 
instrument, som emellertid aldrig har 
omfattats av några särskilda 
bestämmelser, varför det är nödvändigt att 
förtydliga reglerna för småprojektfonder. I 
syfte att bevara det mervärde och de 
fördelar som projekt för kontakter mellan 
människor och småskaliga projekt har 
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mellan människor och institutioner 
samtidigt som de ger ett stort europeiskt
mervärde och i hög grad bidrar till det 
övergripande målet i programmen för 
gränsöverskridande samarbete genom att 
de övervinner gränshinder och integrerar 
gränsområden och deras invånare. I syfte 
att förenkla den ekonomiska förvaltningen 
av småskaliga projekt för slutmottagarna, 
som ofta inte är vana vid att ansöka om 
EU-medel, bör det bli obligatoriskt att 
använda förenklade kostnadsalternativ och 
enhetsbelopp under en viss gräns.

samt förenkla den ekonomiska 
förvaltningen av småskaliga projekt för 
slutmottagarna, som ofta inte är vana vid 
att ansöka om EU-medel, bör det bli 
obligatoriskt att använda förenklade 
kostnadsalternativ och enhetsbelopp under 
en viss gräns.

__________________ __________________

32 Yttrande från Europeiska 
regionkommittén – Projekt för kontakter 
mellan människor och småskaliga projekt 
inom gränsöverskridande 
samarbetsprogram, 12.7.2017 (EUT C 342, 
12.10.2017, s. 38).

32 Yttrande från Europeiska 
regionkommittén – Projekt för kontakter 
mellan människor och småskaliga projekt 
inom gränsöverskridande 
samarbetsprogram, 12.7.2017 (EUT C 342, 
12.10.2017, s. 38).

Or. de

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) I samband med minskningen av de 
administrativa bördorna bör 
kommissionen, medlemsstaterna och 
regionerna samarbeta nära för att kunna 
använda de utökade proportionella 
arrangemang för ett Interregprograms 
förvaltnings- och kontrollsystem som 
anges i artikel 77 och följande artiklar i 
förordning (EU) [new CPR].

Or. de
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaterna bör uppmuntras 
att överlåta den förvaltande myndighetens 
uppgifter till en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete eller inrätta en sådan 
gruppering, liksom andra 
gränsöverskridande rättssubjekt som 
ansvarar för förvaltningen av ett 
delprogram, en integrerad territoriell 
investering eller en eller flera 
småprojektfonder, eller att agera som en 
enda partner.

(27) Medlemsstaterna bör uppmuntras 
att överlåta den förvaltande myndighetens 
uppgifter till en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete eller inrätta en sådan 
gruppering, liksom andra 
gränsöverskridande rättssubjekt som 
ansvarar för förvaltningen av ett 
delprogram eller en integrerad territoriell 
investering, eller att agera som en enda 
partner.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) I många år har främjandet av det 
europeiska territoriella samarbetet (ETS) 
varit en viktig prioritering för EU:s 
sammanhållningspolitik. Stöd till små och 
medelstora företag för kostnader som 
uppstår i samband med ETS-projekt är 
enligt den allmänna 
gruppundantagsförordningen redan 
undantaget från anmälningsskyldigheten. 
Särskilda bestämmelser om regionalstöd 
för investeringar som görs av företag av 
alla storlekar finns också i riktlinjerna för 
statligt regionalstöd för 2014–2020 och i 
avsnittet om regionalstöd i den allmänna 
gruppundantagsförordningen. Eftersom 
stöd till projekt inom ramen för det 
europeiska territoriella samarbetet skulle 
vara förenligt med den inre marknaden 
och skulle få begränsade konsekvenser 
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för konkurrensen och handeln mellan 
medlemsstaterna, bör sådant stöd 
undantas från kontrollen av statligt stöd 
och inte omfattas av den 
anmälningsskyldighet som föreskrivs i 
artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) gränsöverskridande rättssubjekt: ett 
rättssubjekt som inrättats enligt lagarna i 
något av de länder som deltar i ett 
Interregprogram, under förutsättning att det
har inrättats av territoriella myndigheter 
eller andra organ från minst två 
deltagarländer.

4) gränsöverskridande rättssubjekt: ett 
rättssubjekt eller en EU-region som 
inrättats enligt lagarna i något av de länder 
som deltar i ett Interregprogram, under 
förutsättning att rättssubjektet eller EU-
regionen har inrättats av territoriella 
myndigheter eller andra organ från minst 
två deltagarländer.

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) internt gränsöverskridande 
samarbete mellan angränsande 
landgränsregioner som tillhör två eller 
flera medlemsstater eller mellan 
angränsande landgränsregioner som 
tillhör minst en medlemsstat och ett eller 
flera tredjeländer som anges i artikel 4.3, 
eller

a) internt gränsöverskridande 
samarbete mellan angränsande land- och 
sjögränsregioner som tillhör två eller flera 
medlemsstater eller mellan angränsande 
land- och sjögränsregioner som tillhör 
minst en medlemsstat och ett eller flera 
tredjeländer som anges i artikel 4.3, eller

Or. de
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) externt gränsöverskridande 
samarbete mellan angränsande 
landgränsregioner som tillhör minst en 
medlemsstat och en eller flera av följande:

b) externt gränsöverskridande 
samarbete mellan angränsande land- och 
sjögränsregioner som tillhör minst en 
medlemsstat och en eller flera av följande:

Or. de

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Transnationellt samarbete och 
havssamarbete över större transnationella 
territorier och kring havsområden som 
involverar nationella, regionala och lokala 
programpartner i medlemsstaterna, 
tredjeländer och partnerländer samt 
Grönland, i syfte att uppnå ökad territoriell 
integration (”komponent 2”: vid 
hänvisning enbart till transnationellt 
samarbete – ”komponent 2A”, vid 
hänvisning enbart till havssamarbete –
”komponent 2B”).

2. Transnationellt samarbete och 
havssamarbete, som har en större 
geografisk omfattning än det 
gränsöverskridande samarbetet, över 
större transnationella territorier och kring 
havsområden som involverar nationella, 
regionala och lokala programpartner i 
medlemsstaterna, tredjeländer och 
partnerländer samt Grönland, i syfte att 
uppnå ökad territoriell integration 
(”komponent 2”: vid hänvisning enbart till 
transnationellt samarbete – ”komponent 
2A”, vid hänvisning enbart till 
havssamarbete inbegripet inlandet –
”komponent 2B”).

Or. de

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Interregionalt samarbete, i syfte att 
effektivisera sammanhållningspolitiken 
(”komponent 4”) genom att främja

4. Interregionalt samarbete, i syfte att 
effektivisera sammanhållningspolitiken 
och särskilt i syfte att stödja gemensamma 
lösningar inom 
sammanhållningspolitiken och skapa 
varaktiga partnerskap (”komponent 4”) 
genom att främja

Or. de

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 4 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) genomförandet av programmen 
inom målet ”Investering för sysselsättning 
och tillväxt”, särskilt med avseende på 
interregionala och transnationella 
åtgärder med stödmottagare i minst en 
annan medlemsstat,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) kapacitetsuppbyggnad och utbyte 
av erfarenheter mellan partner i hela 
unionen när det gäller

i) genomförandet av programmen inom 
målet ”Investering för sysselsättning och 
tillväxt”, särskilt med avseende på 
interregionala och transnationella 
åtgärder med stödmottagare i minst en 
annan medlemsstat,
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ii) identifiering och spridning av god 
praxis och överföring av sådan, 
huvudsakligen till operativa program 
inom målet ”Investeringar för 
sysselsättning och tillväxt”.

Or. de

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller gränsöverskridande 
samarbete ska de regioner som får stöd från 
Eruf vara regioner på Nuts 3-nivå i 
unionen, längs alla inre och yttre 
landgränser med tredjeländer eller 
partnerländer.

1. När det gäller gränsöverskridande 
samarbete ska de regioner som får stöd från 
Eruf vara regioner på Nuts 3-nivå i 
unionen, längs alla inre och yttre gränser
med tredjeländer eller partnerländer, utan 
att det påverkar eventuella anpassningar 
för att säkerställa samstämmighet och 
kontinuitet på samarbetsområdena under 
programperioden 2014–2020.

Or. de

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Regioner som ligger vid sjögränser 
och som mellan sig har en fast förbindelse 
över sjögränsen ska också få stöd inom 
det gränsöverskridande samarbetet.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Interregprogrammen för internt 
gränsöverskridande samarbete får omfatta 
regioner i Norge, Schweiz och Förenade 
kungariket som motsvarar regioner på Nuts 
3-nivå samt Liechtenstein, Andorra och
Monaco.

3. Interregprogrammen för internt 
gränsöverskridande samarbete får omfatta 
regioner i Norge, Schweiz och Förenade 
kungariket som motsvarar regioner på Nuts 
3-nivå samt Liechtenstein, Andorra,
Monaco och San Marino.

Or. de

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller transnationellt 
samarbete och havssamarbete ska de 
regioner som får stöd genom Eruf vara 
regioner på Nuts 2-nivå i unionen med 
funktionella områden som gränsar till 
varandra, i tillämpliga fall med beaktande 
av makroregionala strategier eller 
havsområdesstrategier.

1. När det gäller transnationellt 
samarbete och havssamarbete, som har en 
större geografisk omfattning än det 
gränsöverskridande samarbetet, ska de 
regioner som får stöd genom Eruf vara 
regioner på Nuts 2-nivå i unionen med 
funktionella områden som gränsar till 
varandra, i tillämpliga fall med beaktande 
av makroregionala strategier eller 
havsområdesstrategier.

Or. de

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller alla Interregprogram 
inom komponent 4 eller interregionala 
innovationsinvesteringar inom komponent 

1. När det gäller alla Interregprogram 
inom komponent 4 eller interregionala 
innovationsinvesteringar inom komponent 
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5 ska hela unionens territorium få stöd 
genom Eruf.

5 ska hela unionens territorium få stöd 
genom Eruf. Även tredjeländer får delta, 
under förutsättning att de bidrar till 
finansieringen i form av inkomster som 
avsatts externt.

Or. de

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf-medlen för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå 
till 8 430 000 000 euro av de samlade 
medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från Eruf, ESF+ och 
Sammanhållningsfonden för 
programperioden 2021–2027 enligt artikel 
[102.1] i förordning (EU) [new CPR].

1. Eruf-medlen för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete (Interreg) ska för 
komponenterna 1–4 i artikel 3 uppgå till 3 
% (dvs. totalt xx xxxxxx xxx euro) och för 
komponent 5 uppgå till ytterligare 0,3 % 
(dvs. totalt x xxx xxx xxx euro) av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från Eruf, ESF+ och 
Sammanhållningsfonden för 
programperioden 2021–2027 enligt artikel 
[103.1] i förordning (EU) [new CPR].

Or. de

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medel som avses i punkt 1 ska 
fördelas på följande sätt:

2. De medel som avses i punkt 1 för 
komponenterna 1–4 ska fördelas på 
följande sätt:

Or. de
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 52,7 % (dvs. totalt 4 440 000 000
euro) för gränsöverskridande samarbete 
(komponent 1).

a) 74,8 % (dvs. totalt x xxx xxx xxx
euro) för gränsöverskridande samarbete 
(komponent 1).

Or. de

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 31,4 % (dvs. totalt 2 649 900 000
euro) för transnationellt samarbete och 
havssamarbete (komponent 2).

b) 18 % (dvs. totalt x xxx xxx xxx
euro) för transnationellt samarbete och 
havssamarbete (komponent 2).

Or. de

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 3,2 % (dvs. totalt 270 100 000 euro) 
för de yttersta randområdenas samarbete 
(komponent 3).

c) 2,2 % (dvs. totalt xxx xxx xxx euro) 
för de yttersta randområdenas samarbete 
(komponent 3).

Or. de

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 1,2 % (dvs. totalt 100 000 000 euro) 
för interregionalt samarbete (komponent 
4).

d) 5 % (dvs. totalt xxx xxx xxx euro) 
för interregionalt samarbete (komponent 
4).

Or. de

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) 11,5 % (dvs. totalt 970 000 000 
euro) för interregionala 
innovationsinvesteringar (komponent 5).

utgår

Or. de

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för varje 
Interregprogram får inte överstiga 70 %, 
såvida det inte fastställs en högre 
procentsats för Interregprogrammen för 
externt gränsöverskridande samarbete 
eller Interregprogram inom komponent 3 
i förordning (EU) [IPA III], förordning 
(EU) [NDICI] eller rådets beslut (EU) 
[ULT-programmet] eller i någon akt som 
antas i med stöd av dessa.

Medfinansieringsgraden för varje 
Interregprogram får inte överstiga 85 %.

Or. de
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Interregprogram inom 
komponenterna 1 och 2B:

a) Interregprogram inom 
komponenterna 1 och 2:

Or. de

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ytterligare 15 % av anslagen inom 
Eruf och, i tillämpliga fall, unionens 
finansieringsinstrument för externa 
åtgärder inom andra prioriteringar än 
tekniskt stöd till varje Interregprogram 
inom komponenterna 1, 2 och 3 ska 
tilldelas det särskilda Interregmålet ”Bättre 
Interregstyrning” eller det särskilda 
Interregmålet för externa åtgärder ”Ett 
tryggare och säkrare Europa”.

2. Högst 15 % av anslagen inom Eruf 
och, i tillämpliga fall, unionens 
finansieringsinstrument för externa 
åtgärder inom andra prioriteringar än 
tekniskt stöd till varje Interregprogram 
inom komponenterna 1, 2 och 3 ska 
tilldelas det särskilda Interregmålet ”Bättre 
Interregstyrning” eller, i tillämpliga fall,
det särskilda Interregmålet för externa 
åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”.

Or. de

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat som ska fungera som 
värd för den förvaltande myndigheten ska 
lämna in ett Interregprogram till 
kommissionen senast den [date of entry 
into force plus nine months] på alla 
deltagande medlemsstaters och, i 
tillämpliga fall, tredjeländers, 

Den medlemsstat som ska fungera som 
värd för den förvaltande myndigheten ska 
lämna in ett Interregprogram, eller flera 
Interregprogram längs respektive gräns,
till kommissionen senast den [date of entry 
into force plus nine months] på alla 
deltagande medlemsstaters och, i 
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partnerländers eller utomeuropeiska 
länders och territoriers vägnar.

tillämpliga fall, tredjeländers, 
partnerländers eller utomeuropeiska 
länders och territoriers vägnar.

Or. de

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I vederbörligen motiverade fall får
de berörda medlemsstaterna efter 
överenskommelse med kommissionen, i 
syfte att effektivisera genomförandet av 
programmet och att åstadkomma 
storskaliga insatser, besluta att till 
Interregprogrammen överföra högst [x] % 
av det belopp från Eruf som tilldelats 
motsvarande program inom målet 
”Investering för sysselsättning och tillväxt” 
för samma region. Det överförda beloppet 
ska utgöra en eller flera separata 
prioriteringar.

3. De berörda medlemsstaterna får, i 
syfte att effektivisera genomförandet av 
programmet och att åstadkomma 
storskaliga insatser, besluta att till 
Interregprogrammen överföra högst 15 % 
av det belopp från Eruf som tilldelats 
motsvarande program inom målet 
”Investering för sysselsättning och tillväxt” 
för samma region. Varje medlemsstat ska i 
förväg informera kommissionen om att 
den vill utnyttja denna 
överföringsmöjlighet och meddela den 
skälen för sitt beslut. Det överförda 
beloppet ska utgöra en eller flera separata 
prioriteringar.

Or. de

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnerna ska samarbeta när det gäller 
utveckling, genomförande, bemanning och
finansiering av Interreginsatsen.

Partnerna ska samarbeta när det gäller 
utveckling och genomförande samt
bemanning och/eller finansiering av 
Interreginsatsen.

Or. de
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om villkoren i artikel 23 uppfylls får dock 
en sådan enda partner vara registrerade i 
en medlemsstat som inte deltar i det 
programmet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, 
från något av unionens 
finansieringsinstrument för externa 
åtgärder till en småprojektfond inom ett 
Interregprogram får inte överstiga 20 000 
000 euro eller 15 % av det totala anslaget 
till Interregprogrammet, beroende på vilket 
som är lägst.

Det sammanlagda bidraget från Eruf eller, 
i tillämpliga fall, från något av unionens 
finansieringsinstrument för externa 
åtgärder till en eller flera 
småprojektfonder inom ett 
Interregprogram får inte överstiga 20 % av 
det totala anslaget till Interregprogrammet.

Or. de

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Slutmottagarna inom en småprojektfond
ska få stöd från Eruf eller, i tillämpliga fall, 
från unionens finansieringsinstrument för 
externa åtgärder genom stödmottagaren 
och genomföra småskaliga projekt inom 

Slutmottagarna inom en eller flera 
småprojektfonder ska få stöd från Eruf 
eller, i tillämpliga fall, från unionens 
finansieringsinstrument för externa 
åtgärder genom stödmottagaren och 
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den småprojektfonden. genomföra småskaliga projekt inom den 
eller de småprojektfonderna.

Or. de

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Stödmottagaren i en 
småprojektfond ska vara ett 
gränsöverskridande rättssubjekt eller en 
europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete.

2. Stödmottagaren i en 
småprojektfond ska vara ett 
gränsöverskridande rättssubjekt, en EU-
region eller en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De personalkostnader och indirekta 
kostnader som uppkommer hos 
stödmottagaren för förvaltningen av 
småprojektfonden får inte överstiga 20 % 
av de sammanlagda stödberättigande 
kostnaderna för respektive småprojektfond.

5. De personalkostnader och indirekta 
kostnader som uppkommer hos 
stödmottagaren för förvaltningen av 
småprojektfonden får inte överstiga 20 % 
av de sammanlagda stödberättigande 
kostnaderna för respektive småprojektfond 
eller småprojektfonder.

Or. de

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje förvaltande myndighet ska senast 
den 31 januari, den 31 mars, den 31 maj, 
den 31 juli, den 30 september och den 30
november varje år på elektronisk väg 
överföra kumulativa uppgifter för 
respektive Interregprogram till 
kommissionen i enlighet med mallen i 
bilaga [VII] till förordning (EU) [new 
CPR].

Varje förvaltande myndighet ska senast 
den 31 januari, den 31 maj och den 30 
september varje år på elektronisk väg 
överföra kumulativa uppgifter för 
respektive Interregprogram till 
kommissionen i enlighet med mallen i 
bilaga [VII] till förordning (EU) [new 
CPR].

Or. de

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemensamma output- och 
resultatindikatorer enligt bilaga [I] till 
förordning (EU) [new ERDF] och, om 
nödvändigt, programspecifika output- och 
resultatindikatorer, ska användas i enlighet 
med artikel [12.1] i förordning (EU) [new 
CPR] och artiklarna 17.3 d ii och 31.2 b i 
denna förordning.

1. Gemensamma output- och 
resultatindikatorer enligt bilaga [I] till 
förordning (EU) [new ERDF] och, om 
nödvändigt, programspecifika output- och 
resultatindikatorer, ska användas i enlighet 
med artikel [12.1] i förordning (EU) [new 
CPR] och artiklarna 17.4 e ii och 31.2 b i 
denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 43 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förvärv av mark i enlighet med 
[artikel 58.1 c] i förordning (EU) [new 
CPR].

a) Förvärv av mark i enlighet med 
[artikel 58.1 b] i förordning (EU) [new 
CPR].

Or. de
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den förvaltande myndigheten och 
revisionsmyndigheten ska vara belägna i 
samma medlemsstat.

2. Den förvaltande myndigheten och 
revisionsmyndigheten kan vara belägna i 
samma medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den förvaltande myndigheten 
anger ett förmedlande organ inom ett 
Interregprogram i enlighet med artikel 
[65.3] i förordning (EU) [new CPR] ska 
det förmedlande organet utföra dessa 
uppgifter i fler än en deltagande 
medlemsstat eller, i tillämpliga fall, ett 
tredjeland, partnerland eller 
utomeuropeiskt land eller territorium.

6. Om den förvaltande myndigheten 
anger ett eller flera förmedlande organ 
inom ett Interregprogram i enlighet med 
artikel [65.3] i förordning (EU) [new CPR] 
ska det förmedlande organet utföra dessa 
uppgifter i fler än en deltagande 
medlemsstat eller, i tillämpliga fall, ett 
tredjeland, partnerland eller 
utomeuropeiskt land eller territorium eller 
ska flera förmedlande organ utföra dessa 
uppgifter i sin respektive medlemsstat 
eller sitt respektive tredjeland, partnerland 
eller utomeuropeiska land eller 
territorium.

Or. de

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 2021: 1 %. a) 2021: 2 %.

Or. de

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 62a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 62a

Undantag från anmälningsskyldigheten 
enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget

Stöd till projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete är undantaget från kontrollen 
av statligt stöd och omfattas inte av den 
anmälningsskyldighet som föreskrivs i 
artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Or. de
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MOTIVERING

1. Inledning

Sextio år efter att Romfördraget undertecknades har Europeiska unionen (EU) gått från en 
ursprungligen rent ekonomisk union till ett fredsprojekt som omfattar alla samhällsområden. 
För att värna detta projekt är det oumbärligt med goda grannskapsförbindelser mellan de 
europeiska medlemsstaterna som omsätts i praktiken, särskilt mot bakgrund av de utmaningar 
som europapolitiken står inför i form av nationalistiska och isolationistiska strömningar och 
EU-skeptiska och stundom antieuropeiska attityder. 

Det europeiska territoriella samarbetet (ETS) knyter särskilt an till denna grundläggande idé 
och bidrar på ett betydelsefullt och märkbart sätt till att européerna lära känna varandra över 
gränserna och tar itu med utmaningar och utvecklar och formar Europa gemensamt. På så sätt 
övervinns gränshindren gradvis – också och framför allt i EU-medborgarnas sinnen – och 
gränsområdena blir till gemensamma områden där EU upplevs som något konkret som 
praktiseras i vardagen.

Under de senaste årtiondena har ETS bidragit tydligt till den europeiska integrationen och 
intensifierat och förenklat den dagliga samexistensen över gränserna genom att avskaffa 
gränser och undanröja byråkratiska hinder. Föredraganden noterar därför med största 
tillfredsställelse att kommissionen har bekräftat det betydande mervärde som ETS tillför EU 
genom att lägga fram ett förslag till ny förordning för finansieringsperioden efter 2020.

Föredraganden anser emellertid att potentialen hos ETS inte utnyttjas fullt ut, trots attraktiva 
projektfinansieringsnivåer, eftersom de administrativa kraven för de potentiella 
stödmottagarna, men även för de genomförande myndigheterna, har nått en oroande nivå. 
Faktum är att dessa krav har ökat med varje finansieringsperiod och för närvarande är så höga 
att enskilda intressenter hindras från att ens lämna in en ansökan. Samtidigt gör detta att 
erfarna sökande deltar oproportionerligt ofta i de enskilda ETS-programmen. För att ETS åter 
ska fylla sin funktion och främja den europeiska idén på ett målinriktat sätt måste därför 
förberedelserna inför och genomförandet av programmen bli enklare för alla berörda parter 
under finansieringsperioden efter 2020. 

I detta sammanhang hänvisar föredraganden till den omnibusförordning som redan har 
antagits för EU:s budgetförordning. Omnibusförordningen, som börjar gälla den 1 januari
2019, syftar till att förenkla utbetalningen, användningen och avräkningen av medel utan att 
kontrollen av en riktad användning av medlen försvagas. Föredraganden pekar särskilt på hur 
de nya bestämmelserna gör det enklare att tillämpa enhetsbelopp och förenklade 
kostnadsalternativ, underlättar tillgången för mindre stödmottagare och förhindrar att dubbla 
kontroller utförs, men att de samtidigt innebär att mer resurser behövs för att informera 
befolkningen om projektframgångar och investeringar i regionerna.

Föredraganden välkomnar också de förenklingar som kommissionen har föreslagit inom 
ramen för förslagen till den nya förordningen om gemensamma bestämmelser, den nya Eruf-
förordningen och den nya ETS-förordningen. Han är övertygad om att dessa kommer att få 
avsedd effekt. 
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2. Tillämpningsområdet för komponenter i det framtida ETS 

Föredraganden välkomnar att de gränsöverskridande, transnationella och interregionala 
samarbetsprogrammen inom ramen för ETS kommer att fortsätta. Han anser att vart och ett av 
dessa program har sitt eget existensberättigande och att beprövade program bör behållas. 
Föredragaren anser emellertid att gränsområdenas viktiga roll inte återspeglas tillräckligt väl i 
kommissionens förslag, och därför föreslår han en förskjutning av tilldelningen av medel till 
förmån för det gränsöverskridande samarbetet inom komponent 1. Samtidigt är föredraganden 
övertygad om att havssamarbetet bör kunna ingå i komponent 1 även i framtiden även om 
regionerna inte har en fast förbindelse över sjögränserna mellan sig.

Föredraganden är kritisk till införandet av de nya interregionala innovationsinvesteringarna 
(komponent 5), eftersom de mål som eftersträvas genom dessa innovationsinvesteringar 
endast har en begränsad sammanhållningspolitisk dimension. Dessutom går den direkta 
förvaltning som kommissionen förslår för denna komponent 5 stick i stäv med den subsidiära 
karaktären hos ETS. 

3. Anslag till ETS

Föredraganden kritiserar de planerade nedskärningarna när det gäller beprövade och effektiva 
gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbetsprogram. Han anser därför 
att de anslag till ETS-programmen inom komponenterna 1–4 som fastställs i den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 bör höjas till minst 3 % av de samlade medlen för ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning. 

I samband med detta framhäver föredraganden på nytt gränsområdenas nyckelroll och det 
oumbärliga värde som det gränsöverskridande samarbetet (komponent 1) tillför, varför han 
föreslår att denna komponent bör tilldelas högst anslag, nämligen 73,8 %. 

När det gäller innovationsinvesteringarna anser föredraganden att tilldelningen av de höga 
anslag som kommissionen föreslår för denna komponent inte bör ske på bekostnad av övriga 
ETS-komponenter. Enligt föredraganden skulle denna komponent emellertid eventuellt kunna 
tilldelas en ytterligare budget på 0,3 % av de samlade medlen för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning. 

4. Innehållet i ETS-programmen och koncentration

Enligt föredragaren är de fem politiska mål som härrör från Eruf, liksom de två särskilda 
Interregmålen ”Bättre Interregstyrning” och ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i grunden 
godtagbara. Föredraganden ställer sig emellertid kritisk till det stelbenta kravet på att minst 15
% av de samlade medlen måste användas för de särskilda Interregmålen eftersom detta skulle 
kunna försvåra programplaneringen och programhanteringen i praktiken. 

5. Småprojektfonder

Kärnan i det europeiska territoriella samarbetet är att förena människor över gränserna och 
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därmed främja den europeiska integrationen. Särskilt småskaliga projekt och projekt för 
kontakter mellan människor (”people-to-people”) främjar kontakter mellan lokalbefolkningen 
och är av stor betydelse för gränsområdenas utveckling. De sökande är i allmänhet aktörer 
inom det civila samhället, och utmärkande för projekten är särskilt de låga projektbudgeterna 
och motsvarande låga anslag. För att möjliggöra ett lyckat genomförande av småskaliga 
projekt även i framtiden fanns det ett akut behov av förenkling, tydliga regler och en direkt 
förankring av småskaliga projekt i regelverket. Föredraganden välkomnar uttryckligen det 
nuvarande alternativet i kommissionens förslag till förordning, nämligen att småprojektfonder 
inrättas inom ett Interregprogram. Småprojektfonderna bör emellertid ha en flexibel 
förvaltning. Dessutom bör det vara möjligt att inrätta flera småprojektfonder för ett program. 

I vilken utsträckning de bestämmelser som kommissionen föreslår kommer att medföra 
direkta förenklingar och minskningar av den administrativa bördan för de slutliga 
stödmottagarna i projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt kommer att 
behöva undersökas längre fram under samrådet. 

6. Medfinansieringens storlek

Föredragaren beklagar kommissionens förslag om att sänka den högsta 
medfinansieringsgraden för Interregprogram. Han anser att den medfinansieringsgrad på 70 % 
som föreslås är otillräcklig och föreslår i stället att graden höjs till 85 %. 
Medfinansieringsgraden bör vara flexibel och anpassas till kraven för respektive 
programområde. 

7. Förfinansiering

Föredraganden anser att den lägre förfinansieringen jämfört med perioden 2014–2020 
sannolikt kommer att leda till ekonomiska svårigheter för vissa program, särskilt i början när 
programmen inrättas och börjar genomföras eftersom kostnaderna är högre då. Vederbörlig 
hänsyn bör tas till den särskilda karaktären hos ETS i bestämmelserna om förfinansiering, och 
därför anger föredraganden i sitt förslag till betänkande att en högre förfinansiering bör 
tillämpas, särskilt i början av finansieringsperioden.

8. Indikatorer

Föredragaren välkomnar principiellt införandet av särskilda indikatorer för Interreg för att 
mäta samarbetsprogrammens resultat och europeiska mervärde. De föreslagna indikatorerna 
lämpar sig emellertid eventuellt inte för att mäta det processrelaterade mervärde som 
gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ger och kommer på så sätt 
inte att bidra till positiva styrningsimpulser. Under debattens gång skulle indikatorerna kunna 
behöva anpassas på motsvarande sätt eller också skulle programmen kunna behöva ges större 
spelrum i samband med utformningen av indikatorsystemet.

9. n + 2-bestämmelse/dubbel börda för regionerna



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

SV

På grundval av erfarenheter från tidigare finansieringsperioder påpekar föredraganden att 
kommissionens förslag att återgå till n + 2-bestämmelsen (hittills n + 3) skulle kunna utgöra 
en risk i hela Europa för att utbetalningarna av medlen delvis upphör eftersom det kanske inte 
går att få tillgång till medlen tillräckligt snabbt. Detta, i kombination med eventuella 
nedskärningar av de samlade medel som finns tillgängliga och en eventuell minskning av 
graden av medfinansiering från EU, skulle leda till dubbla bördor för regionerna på området 
ETS. 

10. Statliga stödordningar

I många år har främjandet av ETS varit en viktig prioritering för EU:s 
sammanhållningspolitik. Stöd till små och medelstora företag för kostnader som uppstår i 
samband med ETS-projekt är enligt den allmänna gruppundantagsförordningen redan 
undantaget från anmälningsskyldigheten. Särskilda bestämmelser om regionalstöd för 
investeringar som görs av företag av alla storlekar finns också i riktlinjerna för statligt 
regionalstöd för 2014–2020 och i avsnittet om regionalstöd i den allmänna 
gruppundantagsförordningen. 

Föredraganden anser att stöd till ETS-projekt skulle vara förenligt med den inre marknaden 
och ha en begränsad inverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. Han 
föreslår därför att man i princip bör betrakta ETS-program som icke relevanta i stödhänseende 
och därmed låta de betungande stödkontrollerna utgå. 

11. Halvtidsöversyn 

Betydligt mer betungande samordningsprocesser krävs för den halvtidsöversyn och de 
eventuella anpassningar av multilaterala Interregprogram som anges i förslaget. 
Föredraganden påpekar att detta inte får försvåra eller försena finansieringen av projekt under 
andra halvan av programmet. 
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