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AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Commissie regionale ontwikkeling 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Er moeten objectieve criteria 
worden vastgesteld om te bepalen welke 
regio's en gebieden subsidiabel zijn. De 
aanwijzing van subsidiabele regio's en 
gebieden op het niveau van de Unie moet 
daarom worden gebaseerd op de 
gemeenschappelijke indeling van de regio's 
die is vastgesteld bij Verordening (EG) 
nr. 1059/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad26.

(9) Er moeten objectieve en 
transparante criteria worden vastgesteld 
om te bepalen welke regio's en gebieden 
subsidiabel zijn. De aanwijzing van 
subsidiabele regio's en gebieden op het 
niveau van de Unie moet daarom worden 
gebaseerd op de gemeenschappelijke 
indeling van de regio's die is vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad26.

_________________ _________________

26 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

26 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de opstelling van een 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De toekomstige doelstelling 
Europese territoriale samenwerking 
(Interreg) moet voldoende rekening 
houden met en waar nodig financiële 
steun verlenen aan de regio's die het 
zwaarst zullen worden getroffen door het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit 
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de Europese Unie, met name de regio's 
die (via zee- en landgrenzen) grensregio's 
zullen worden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In deze verordening moeten twee
specifieke doelstellingen voor Interreg 
worden toegevoegd, één om de specifieke 
doelstelling van de versterking van de 
institutionele capaciteit te ondersteunen, 
waarbij de juridische en administratieve 
samenwerking wordt verbeterd, met name 
wanneer deze samenhangt met de 
uitvoering van de mededeling over 
grensregio's, en de samenwerking tussen 
burgers en instellingen en de ontwikkeling 
en coördinatie van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën te intensiveren, en 
één om specifieke onderwerpen op het 
gebied van externe samenwerking aan te 
pakken, zoals veiligheid, beveiliging, 
beheer van grensoverschrijdingen en 
migratie.

(19) In deze verordening moet één
specifieke doelstelling voor Interreg 
worden toegevoegd, namelijk om de 
specifieke doelstelling van de versterking 
van de institutionele capaciteit te 
ondersteunen, waarbij de juridische en 
administratieve samenwerking wordt 
verbeterd, met name wanneer deze 
samenhangt met de uitvoering van de 
mededeling over grensregio's, en de 
samenwerking tussen burgers en 
instellingen en de ontwikkeling en 
coördinatie van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën te intensiveren.

Motivering

Hoewel deze doelstelling belangrijk is, valt deze moeilijk te rijmen met de doelstellingen van 
het cohesiebeleid waarop het Interreg-programma is gebaseerd en moet zij worden geschrapt 
met het oog op een samenhangend beleid. Deze bijkomende doelstelling zou een verkeerde 
indruk kunnen wekken van de verwachtingen van Interreg op dit gebied. Bovendien wordt in 
andere fondsen en begrotingslijnen in het MFK al aandacht besteed aan het brede scala van 
onderwerpen die onder deze doelstelling vallen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(21) Bepalingen over de voorbereiding, 
goedkeuring en wijziging van Interreg-
programma's, alsmede over territoriale 
ontwikkeling, over de selectie van concrete 
acties, over toezicht en evaluatie, over de 
programma-autoriteiten, over audit van 
concrete acties en over transparantie en 
communicatie moeten aan de specifieke 
kenmerken van de Interreg-programma's 
worden aangepast in vergelijking met de 
bepalingen van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening].

(21) Bepalingen over de voorbereiding, 
goedkeuring en wijziging van Interreg-
programma's, alsmede over territoriale 
ontwikkeling, over de selectie van concrete 
acties, over toezicht en evaluatie, over de 
programma-autoriteiten, over audit van 
concrete acties en over transparantie en 
communicatie moeten aan de specifieke 
kenmerken van de Interreg-programma's 
worden aangepast in vergelijking met de 
bepalingen van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening]. Deze specifieke 
bepalingen moeten eenvoudig en duidelijk 
worden gehouden om overregulering en 
extra administratieve lasten voor de 
lidstaten en de begunstigden te 
voorkomen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016 moeten de 
fondsen worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor toezicht worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten, worden vermeden. Waar 
passend kunnen in die voorschriften ook 
meetbare indicatoren worden opgenomen 
op basis waarvan gegevens over de 
effecten van de fondsen in de praktijk 
worden verzameld.

(25) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016 moeten de 
fondsen worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor toezicht worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten en begunstigden, worden 
vermeden. Waar passend kunnen in die 
voorschriften ook meetbare indicatoren 
worden opgenomen die het meest geschikt 
worden geacht om de vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma Europese territoriale
samenwerking (Interreg) te meten, op 
basis waarvan gegevens over de effecten 
van de in dit programma gebruikte
fondsen in de praktijk worden verzameld.

Amendement 6
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Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Op basis van ervaringen in de 
programmeringsperiode 2014-2020 moet 
het systeem waarbij een duidelijke 
hiërarchie van subsidiabiliteitsregels voor 
uitgaven is vastgesteld, worden voortgezet, 
waarbij het beginsel wordt gehandhaafd dat 
subsidiabiliteitsregels voor uitgaven op 
Unieniveau of voor een Interreg-
programma in zijn geheel worden 
vastgesteld ter voorkoming van mogelijke 
contradicties of inconsistenties tussen de 
verschillende verordeningen dan wel 
tussen verordeningen en de nationale 
regelgeving. Aanvullende voorschriften die 
door één lidstaat zijn vastgesteld en alleen 
op de begunstigden in die lidstaat van 
toepassing zijn, moeten tot een strikt 
minimum worden beperkt. Met name de 
voor de programmeringsperiode 2014-2020 
vastgelegde bepalingen van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 481/2014 van de 
Commissie33 moeten in deze verordening 
worden geïntegreerd.

(26) Op basis van ervaringen in de 
programmeringsperiode 2014-2020 moet 
het systeem waarbij een duidelijke 
hiërarchie van subsidiabiliteitsregels voor 
uitgaven is vastgesteld, worden voortgezet, 
waarbij het beginsel wordt gehandhaafd dat 
subsidiabiliteitsregels voor uitgaven op 
Unieniveau of voor een Interreg-
programma in zijn geheel worden 
vastgesteld ter voorkoming van mogelijke 
contradicties of inconsistenties tussen de 
verschillende verordeningen dan wel 
tussen verordeningen en de nationale 
regelgeving. Aanvullende voorschriften die 
door één lidstaat zijn vastgesteld en alleen 
op de begunstigden in die lidstaat van 
toepassing zijn, moeten worden vermeden. 
Met name de voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 
vastgelegde bepalingen van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 481/2014 van de 
Commissie33 moeten in deze verordening 
worden geïntegreerd.

_________________ _________________

33 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 481/2014 van de Commissie van 
4 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad met 
betrekking tot specifieke regels betreffende 
de subsidiabiliteit van de uitgaven voor 
samenwerkingsprogramma's (PB L 138 
van 13.5.2014, blz. 45).

33 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 481/2014 van de Commissie van 
4 maart 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad met 
betrekking tot specifieke regels betreffende 
de subsidiabiliteit van de uitgaven voor 
samenwerkingsprogramma's (PB L 138 
van 13.5.2014, blz. 45).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Uit hoofde van artikel [63, lid 9,] (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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van Verordening (EU, Euratom) [FR-
Omnibus] moet in sectorspecifieke 
regelgeving rekening worden gehouden 
met de behoeften van de programma's voor 
Europese territoriale samenwerking 
(Interreg), met name wat betreft de 
auditfunctie. De bepalingen over het 
jaarlijks auditoordeel, het jaarlijkse 
controleverslag en de audits van concrete 
acties moeten derhalve worden 
vereenvoudigd en worden aangepast aan 
die programma's waarbij meer dan één 
lidstaat is betrokken.

versie)    

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Met betrekking tot de 
terugvordering wegens onregelmatigheden 
moet een duidelijke keten van financiële 
aansprakelijkheid worden vastgesteld van 
de enige of andere partners via de 
eerstverantwoordelijke partner en de 
beheersautoriteit naar de Commissie. Er 
moet een bepaling worden opgenomen 
betreffende de aansprakelijkheid van 
lidstaten, derde landen, partnerlanden of 
landen en gebieden overzee (LGO's), 
wanneer terugvordering van de enige of 
andere of eerstverantwoordelijke partner 
niet mogelijk is, in de zin dat de lidstaat 
dan aan de beheersautoriteit terugbetaalt. 
In het kader van Interreg-programma's is 
derhalve geen ruimte voor oninbare 
bedragen op het niveau van begunstigden. 
De voorschriften moeten echter worden 
verduidelijkt voor het geval dat een 
lidstaat, derde land, partnerland of LGO 
niet aan de beheersautoriteit terugbetaalt. 
Ook de verplichtingen van de 
eerstverantwoordelijke partner voor 
terugbetaling moeten worden verduidelijkt. 
De beheersautoriteit mag met name de 
eerstverantwoordelijke partner er niet toe 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)            
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verplichten in een ander land een 
gerechtelijke procedure te starten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Hoewel Interreg-programma's 
waarin derde landen, partnerlanden of 
LGO's deelnemen, in gedeeld beheer 
moeten worden uitgevoerd, mag 
samenwerking tussen ultraperifere 
gebieden in indirect beheer worden 
uitgevoerd. Er moeten specifieke 
voorschriften worden opgesteld over hoe 
die programma's geheel of gedeeltelijk in 
indirect beheer moeten worden uitgevoerd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Om eenvormige voorwaarden voor 
de vaststelling of wijziging van Interreg-
programma's te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Programma's voor 
externe grensoverschrijdende 
samenwerking moeten echter, indien van 
toepassing, voldoen aan de 
comitéprocedures die in de Verordeningen 
(EU) [IPA III] en (EU) [NDICI] zijn 
vastgelegd betreffende het eerste 
goedkeuringsbesluit van die programma's.

(35) Om eenvormige voorwaarden voor 
de vaststelling of wijziging van Interreg-
programma's te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Indien van toepassing, 
moeten programma's voor externe 
grensoverschrijdende samenwerking echter 
voldoen aan de comitéprocedures die in de 
Verordeningen (EU) [IPA III] en 
(EU) [NDICI] zijn vastgelegd betreffende 
het eerste goedkeuringsbesluit van die 
programma's.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een derde land of een 
partnerland dat met nationale middelen 
bijdraagt aan een Interreg-programma, 
waarbij het niet gaat om de nationale 
medefinanciering van steun uit het EFRO 
of uit een financieringsinstrument voor 
extern optreden van de Unie, deze bijdrage 
vermindert tijdens de uitvoering van het 
Interreg-programma, hetzij in het algemeen 
of in verband met gezamenlijke concrete
acties die reeds zijn geselecteerd en na 
ontvangst van het document zoals bedoeld 
in artikel 22, lid 6, verzoeken de 
deelnemende lidstaat of lidstaten om één 
van de in lid 4, tweede alinea, vermelde 
opties.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt elk 
Interreg-programma en de mate waarin het 
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], Verordening (EU) [EFRO] 
en deze verordening nakomt en, in het 
geval van steun uit een 
financieringsinstrument voor extern 
optreden van de Unie en, indien van 
toepassing, de samenhang ervan met het in 
artikel 10, lid 1, bedoelde meerjarig 
strategiedocument of het desbetreffende 
strategische programmeringskader uit 
hoofde van het respectieve basishandeling 
van één of meer van die instrumenten.

1. De Commissie beoordeelt elk 
Interreg-programma en de mate waarin het
Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening], Verordening (EU) [EFRO] 
en deze verordening nakomt. In het geval 
van steun uit een financieringsinstrument 
voor extern optreden van de Unie en, 
indien van toepassing, de samenhang ervan 
met het in artikel 10, lid 1, bedoelde 
meerjarig strategiedocument of het 
desbetreffende strategische 
programmeringskader, beoordeelt de 
Commissie de naleving uit hoofde van de
respectieve basishandeling van één of meer 
van die instrumenten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat kan tijdens de 
programmeringsperiode een bedrag van 
maximaal 5 % van de initiële toewijzing 
van een prioriteit en niet meer dan 3 % van 
de programmabegroting overdragen naar 
een andere prioriteit van hetzelfde Interreg-
programma.

De lidstaat kan tijdens de 
programmeringsperiode een bedrag van 
maximaal 10 % van de initiële toewijzing 
van een prioriteit en niet meer dan 6 % van 
de programmabegroting overdragen naar 
een andere prioriteit van hetzelfde Interreg-
programma.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor interne Interreg-programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
die worden gesteund door het EFRO: 6 %;

a) voor interne Interreg-programma's 
voor grensoverschrijdende samenwerking 
die worden gesteund door het EFRO: 7 %;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het toezichtcomité vergadert ten 
minste een keer per jaar en evalueert alle 
vraagstukken die invloed hebben op de 
vooruitgang die wordt geboekt bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma.

5. Het toezichtcomité vergadert ten 
minste één keer per jaar, evalueert alle 
vraagstukken die invloed hebben op de 
vooruitgang die wordt geboekt bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma, en stelt waar nodig 
aanbevelingen op.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De samenstelling van het toezichtcomité 
van elk Interreg-programma wordt 

De samenstelling van het toezichtcomité 
van elk Interreg-programma wordt op een 
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overeengekomen door de lidstaten en, 
indien van toepassing, door de aan dat 
programma deelnemende derde landen, 
partnerlanden en LGO's, waarbij wordt 
gezorgd voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de relevante 
autoriteiten, intermediaire instanties en 
vertegenwoordigers van de 
programmapartners zoals bedoeld in 
artikel [6] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] uit de lidstaten, derde 
landen, partnerlanden en LGO's.

open en transparante wijze 
overeengekomen door de lidstaten en, 
indien van toepassing, door de aan dat 
programma deelnemende derde landen, 
partnerlanden en LGO's, waarbij wordt 
gezorgd voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de relevante 
autoriteiten, intermediaire instanties en 
vertegenwoordigers van de 
programmapartners zoals bedoeld in 
artikel [6] van Verordening (EU) [nieuwe 
GB-verordening] uit de lidstaten, derde 
landen, partnerlanden en LGO's.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een evaluatie
organiseren om de prestaties van de 
Interreg-programma's te onderzoeken.

De Commissie organiseert een evaluatie 
om de prestaties van de Interreg-
programma's te onderzoeken.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het resultaat van de evaluatie 
wordt vastgelegd in overeengekomen 
notulen.

3. De resultaten van de evaluatie 
worden vastgelegd in overeengekomen 
notulen en gepubliceerd op de website van 
het geëvalueerde programma. De 
Commissie beoordeelt de resultaten van 
de evaluatie schriftelijk, publiceert een 
prestatiebeoordeling en deelt deze 
beoordeling mee aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Amendement 19

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

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens worden verstrekt met behulp 
van bestaande systemen voor 
gegevensrapportage, voor zover deze in de 
vorige programmeringsperiode 
betrouwbaar zijn gebleken.

Motivering

Het opzetten van nieuwe systemen voor gegevensrapportage tijdens de lopende 
programmeringsperiode was moeilijk vanwege een gebrek aan instructies en richtsnoeren in 
het begin en heeft herhaalde aanpassingen noodzakelijk gemaakt.

Amendement 21

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-

1. Gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren, als vervat in 
bijlage [I] bij Verordening (EU) [nieuwe 
EFRO-verordening], die het meest 
geschikt worden geacht om de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma 
Europese territoriale samenwerking 
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verordening], en artikel 17, lid 3, onder d), 
ii), en artikel 31, lid 2, onder b), van deze 
verordening.

(Interreg) te meten, 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.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Waar nodig en in door de 
beheersautoriteit naar behoren 
gemotiveerde gevallen worden 
programmaspecifieke output- en 
resultaatindicatoren gebruikt naast de 
indicatoren die overeenkomstig de eerste 
alinea van dit artikel zijn geselecteerd.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In overeenstemming met zijn 
rapportageverplichting op grond van 
artikel [38, lid 3, onder e), i)] van het 
Financieel Reglement legt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
informatie over de prestaties en resultaten 
voor overeenkomstig de indicatoren, 
waarbij zij zowel over de vorderingen als 
over de tekortkomingen rapporteert en 
ervoor zorgt dat het verband tussen de 
uitgaven en de prestaties duidelijk is.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1



PE627.880v03-00 14/18 AD\1169875NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit voert een 
evaluatie van elk Interreg-programma uit. 
Elke evaluatie bevat een beoordeling van 
de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie,
samenhang en EU-meerwaarde van het 
programma met het oog op de verbetering 
van de kwaliteit van het ontwerp en de 
uitvoering van het respectieve Interreg-
programma.

1. De beheersautoriteit voert een 
evaluatie van elk Interreg-programma uit. 
Elke evaluatie bevat een beoordeling van 
de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van het 
programma met het oog op de verbetering 
van de kwaliteit van het ontwerp en de 
uitvoering van het respectieve Interreg-
programma. De frequentie van de 
evaluaties die in het in lid 5 bedoelde 
evaluatieplan moeten worden vastgesteld, 
mag niet hoger zijn dan één keer per jaar.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een plaat of bord op een voor het 
publiek zichtbare plek te plaatsen zodra de 
materiële uitvoering van de concrete actie 
in het kader van Interreg die gepaard gaat 
met fysieke investeringen of de aankoop 
van materiaal waarvan de totale kosten 
meer bedragen dan 100 000 EUR, van start 
gaat;

(c) een plaat of bord op een voor het 
publiek zichtbare plek te plaatsen zodra de 
materiële uitvoering van de concrete actie 
in het kader van Interreg die gepaard gaat 
met fysieke investeringen of de aankoop 
van materiaal waarvan de totale kosten 
meer bedragen dan 25 000 EUR, van start 
gaat;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor concrete acties die niet 
onder c) vallen, ten minste één affiche of 
elektronisch beeldscherm (minimaal in A3-
formaat) met informatie over de concrete 
actie in het kader van Interreg met 
vermelding van de steun uit een Interreg-
fonds, op een voor het publiek zichtbare 
plek te plaatsen;

d) voor concrete acties die niet 
onder c) vallen, ten minste één affiche of 
elektronisch beeldscherm (minimaal in A2-
formaat) met informatie over de concrete 
actie in het kader van Interreg met 
vermelding van de steun uit een Interreg-
fonds, op een voor het publiek zichtbare 
plek te plaatsen;
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) voor concrete acties van strategisch 
belang en concrete acties waarvan de totale 
kosten meer dan 10 000 000 EUR 
bedragen, een communicatie-evenement te 
organiseren en de Commissie en de 
bevoegde beheersautoriteit daar tijdig bij te 
betrekken.

e) voor concrete acties van strategisch 
belang en concrete acties waarvan de totale 
kosten meer dan 5 000 000 EUR bedragen, 
een communicatie-evenement te 
organiseren en de Commissie en de 
bevoegde beheersautoriteit daar tijdig bij te 
betrekken.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor fondsen voor kleinschalige 
projecten en financieringsinstrumenten 
zorgt de begunstigde ervoor dat de 
eindontvangers voldoen aan de in lid 4, 
onder c), vastgestelde vereisten.

5. Voor fondsen voor kleinschalige 
projecten en financieringsinstrumenten 
zorgt de begunstigde ervoor dat de 
eindontvangers voldoen aan de in lid 4, 
onder c) en d), vastgestelde vereisten.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Personeelskosten omvatten de 
bruto arbeidskosten van het personeel van 
de Interreg-partner in een van de volgende 
vormen van dienstverband:

1. Indien aan alle arbeidswetgeving 
en -rechten van de Unie wordt voldaan,
omvatten personeelskosten de bruto 
arbeidskosten van het personeel van de 
Interreg-partner in een van de volgende 
vormen van dienstverband:

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt het type gegevens en 
de criteria op basis waarvan de 
steekproeven voor haar auditactiviteiten 
worden gevormd, alsmede de methode 
voor de extrapolatie van het 
foutenpercentage vast in een bijlage die 
bij gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 62 van deze 
verordening wordt aangenomen.
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