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BEKNOPTE MOTIVERING

Het initiatief inzake Europese territoriale samenwerking (Interreg) heeft tot doel de 
samenwerking tussen de lidstaten binnen de Unie en tussen lidstaten en derde landen, 
partnerlanden, en landen en gebieden overzee te bevorderen. De nieuwe voorgestelde 
verordening voor de periode 2021-2027 zal naar verwachting de samenwerking over de 
grenzen van de Unie heen vereenvoudigen. Tegelijkertijd wordt met de toekomstige externe 
financieringsinstrumenten van de EU (met inbegrip van NDICI en OCTP) gestreefd naar het 
vastleggen van duidelijke regels om een deel van de middelen hieruit aan Interreg-
programma's over te dragen.

Uw rapporteur van de Commissie ontwikkelingssamenwerking is van oordeel dat het in het 
belang van de Commissie ontwikkelingssamenwerking is om ervoor te zorgen dat derde 
landen en landen en gebieden overzee daadwerkelijk aan Interreg-programma's kunnen 
deelnemen. De specifieke uitdagingen en behoeften van landen en gebieden overzee moeten 
bij het ontwerp van de programma's volledig in aanmerking worden genomen.  

Uw rapporteur wil de bijdrage onderstrepen die Interreg kan leveren bij de uitvoering van de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen. Tevens moet de beleidssamenhang voor ontwikkeling volledig worden 
nageleefd, aangezien de samenhang op alle beleidsterreinen van de EU van cruciaal belang is 
voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gezien artikel 208, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ontwikkeling van de Unie op verschillende 
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. 
De beginselen inzake multilevel 
governance en partnerschap moeten in 
aanmerking worden genomen, en 
plaatsgerichte benaderingen moeten 
worden versterkt, alsook het beginsel van 
non-discriminatie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De verschillende componenten van 
Interreg moeten bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling, zoals beschreven 
in de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling die in september 2015 werd 
goedgekeurd.

Motivering

De bijdrage van Interreg aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling moet in de 
overwegingen worden vermeld.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Interreg moet tevens bijdragen aan 
het nakomen van andere internationale 
verplichtingen, zoals de Overeenkomst 
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van Parijs inzake klimaatverandering 
(COP 21). Gezien het belang van het 
aanpakken van de klimaatverandering zal 
Interreg bijdragen aan de opneming van 
maatregelen ten behoeve van het klimaat 
en de verwezenlijking van een algehele 
doelstelling om 25% van de 
begrotingsuitgaven van de Unie te 
besteden aan de ondersteuning van 
klimaatdoelstellingen.

Motivering

In de overwegingen moet tevens worden verwezen naar de Overeenkomst van Parijs, 
aangezien Interreg moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU 
inzake de strijd tegen de klimaatverandering.

Amendement 5

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"). 
De grensoverschrijdende component moet 
derhalve de samenwerking betreffende op 
het land of via de zee aan elkaar 
grenzende regio's 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/2 

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/2 
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van 20.9.2017. van 20.9.2017.

Motivering

Samenwerking met betrekking tot zeegrenzen onderbrengen in een nieuw Interreg-onderdeel 
draagt niet bij aan vereenvoudiging en grotere gebruiksvriendelijkheid.

Amendement 6

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 moet 
transnationale samenwerking grotere 
gebieden op het vasteland van de Unie 
bestrijken, terwijl maritieme samenwerking 
gebieden rond zeebekkens moet 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. 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.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op basis van de ervaringen met 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking in de ultraperifere gebieden 
tijdens de programmeringsperiode 2014-
2020, waar de combinatie van beide 
componenten in één programma per 
samenwerkingsgebied voor programma-
autoriteiten en begunstigden niet tot 
voldoende vereenvoudiging heeft geleid, 
moet een specifieke component 
ultraperifere gebieden worden vastgesteld 
om ultraperifere gebieden in staat te stellen 
zo doeltreffend en eenvoudig mogelijk met 
naburige landen en gebieden samen te 
werken.

(7) Op basis van de ervaringen met 
grensoverschrijdende en transnationale 
samenwerking in de ultraperifere gebieden 
tijdens de programmeringsperiode 2014-
2020, waar de combinatie van beide 
componenten in één programma per 
samenwerkingsgebied voor programma-
autoriteiten en begunstigden niet tot 
voldoende vereenvoudiging heeft geleid, 
moet een specifieke component 
ultraperifere gebieden worden vastgesteld 
om ultraperifere gebieden in staat te stellen 
zo doeltreffend en eenvoudig mogelijk met 
derde landen en landen en gebieden 
overzee (LGO's) samen te werken, gezien 
hun bijzondere behoeften en kenmerken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

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 

(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 
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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 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.

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 hernieuwbare
energie, de kringloopeconomie, industriële 
modernisering, ecologische landbouw 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 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 LGO's en
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).

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 

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 
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van 18.7.2017. van 18.7.2017.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Steunverlening uit het IPA III moet 
voornamelijk gericht zijn op het 
ondersteunen van begunstigden van het 
IPA bij de versterking van democratische 
instellingen en de rechtsstaat, de 
hervorming van justitie en het openbaar 
bestuur, de naleving van grondrechten en 
de bevordering van gendergelijkheid, 
tolerantie, sociale inclusie en non-
discriminatie. IPA-steun moet gericht 
blijven op het ondersteunen van de 
inspanningen van de begunstigden van het 
IPA om de regionale, macroregionale en 
grensoverschrijdende samenwerking, 
alsmede de territoriale ontwikkeling te 
verbeteren, onder andere door het 
uitvoeren van macroregionale strategieën 
van de Unie. Daarnaast moet IPA-steun 
zich richten op veiligheid, migratie en 
grensbeheer, waarbij toegang tot 
internationale bescherming wordt 
gewaarborgd, relevante informatie wordt 
gedeeld, grenscontrole wordt versterkt en 
gezamenlijke inspanningen in de strijd 
tegen irreguliere migratie en
migrantensmokkel worden geleverd.

(11) Steunverlening uit het IPA III moet 
voornamelijk gericht zijn op het 
ondersteunen van begunstigden van het 
IPA bij de versterking van democratische 
instellingen en de rechtsstaat, de 
hervorming van justitie en het openbaar 
bestuur, de naleving van grondrechten en 
de bevordering van gelijkheid van mannen 
en vrouwen, tolerantie, sociale inclusie en 
non-discriminatie. IPA-steun moet gericht 
blijven op het ondersteunen van de 
inspanningen van de begunstigden van het 
IPA om de regionale, macroregionale en 
grensoverschrijdende samenwerking, 
alsmede de territoriale ontwikkeling te 
verbeteren, onder andere door het 
uitvoeren van macroregionale strategieën 
van de Unie. Daarnaast moet IPA-steun 
zich richten op veiligheid, migratie en 
grensbeheer, waarbij de veilige toegang tot 
internationale bescherming wordt 
gewaarborgd, relevante informatie wordt 
gedeeld, grenscontrole wordt versterkt en 
gezamenlijke inspanningen in de strijd 
tegen irreguliere migratie,
migrantensmokkel en mensenhandel
worden geleverd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wat de NDICI-steun betreft, moet de 
Unie met naburige landen bijzondere 

(12) Wat de NDICI-steun betreft, moet de 
Unie met naburige landen bijzondere 
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betrekkingen ontwikkelen die erop gericht 
zijn een ruimte van welvaart en goed 
nabuurschap tot stand te brengen welke 
stoelt op de waarden van de Unie en welke 
gekenmerkt wordt door nauwe en 
vreedzame betrekkingen die gebaseerd zijn 
op samenwerking. Deze verordening en het 
NDICI moeten derhalve de interne en 
externe aspecten van de relevante 
macroregionale strategieën ondersteunen. 
Die initiatieven zijn van strategisch belang 
en bieden zinvolle politieke kaders voor de 
verdieping van de betrekkingen met en 
tussen de partnerlanden, op basis van 
wederzijdse verantwoordingsplicht, 
gedeelde betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid.

betrekkingen ontwikkelen die erop gericht 
zijn een ruimte van welvaart en goed 
nabuurschap tot stand te brengen welke 
stoelt op de waarden van de Unie en welke 
gekenmerkt wordt door nauwe en 
vreedzame betrekkingen die gebaseerd zijn 
op samenwerking. Deze verordening en het 
NDICI moeten derhalve de interne en 
externe aspecten van de relevante 
macroregionale strategieën ondersteunen 
met als voornaamste doel de armoede uit 
te roeien en bij te dragen aan de 
duurzame ontwikkeling. Die initiatieven 
zijn van strategisch belang en bieden 
zinvolle politieke kaders voor de 
verdieping van de betrekkingen met en 
tussen de partnerlanden, op basis van 
wederzijdse verantwoordingsplicht, 
gedeelde betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het ontwikkelen van 
synergieën met het externe optreden en de 
ontwikkelingsprogramma's van de Unie 
moet tevens bijdragen tot een maximaal 
effect waarbij het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling, zoals 
vastgelegd in artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), wordt nageleefd. 
Coherentie op alle terreinen van het EU-
beleid is van cruciaal belang voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling.

Motivering

Beleidscoherentie voor ontwikkeling is een uit het Verdrag voortvloeiende verplichting en 
moet in de overwegingen worden vermeld.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Gezien de specifieke situatie van de 
ultraperifere gebieden in de Unie moeten 
maatregelen worden vastgesteld 
betreffende de voorwaarden waaronder 
deze regio's toegang tot de 
structuurfondsen kunnen krijgen. Derhalve 
moeten sommige bepalingen van deze 
verordening aan de specifieke kenmerken 
van de ultraperifere regio's worden 
aangepast om de samenwerking met hun 
buurlanden te vereenvoudigen en te 
bevorderen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mededeling van de 
Commissie "Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU"31.

(14) Gezien de specifieke situatie van de 
ultraperifere gebieden in de Unie moeten 
maatregelen worden vastgesteld 
betreffende de voorwaarden waaronder 
deze regio's toegang tot de 
structuurfondsen kunnen krijgen. Derhalve 
moeten sommige bepalingen van deze 
verordening aan de specifieke kenmerken 
van de ultraperifere regio's worden 
aangepast om hun samenwerking met 
derde landen en LGO's te vereenvoudigen 
en te bevorderen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mededeling van de 
Commissie "Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU"31.

__________________ __________________

31 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité 
van de Regio's en de Europese 
Investeringsbank - Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU, 
COM(2017) 623 final van 24.10.2017.

31 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité 
van de Regio's en de Europese 
Investeringsbank - Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU, 
COM(2017) 623 final van 24.10.2017.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In de verordening is 
voorzien in de mogelijkheid voor LGO's 
om deel te nemen aan Interreg-
programma's. De specifieke kenmerken 
en uitdagingen van de LGO's moeten in 
aanmerking worden genomen om hun 
daadwerkelijke toegang en deelneming te 



PE628.552v02-00 12/34 AD\1169603NL.docx

NL

vergemakkelijken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) In artikel 198 t/m 204 van 
het vierde deel van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) over de associatie van de 
LGO's is vastgelegd dat de associatie ten 
doel heeft de economische en sociale 
ontwikkeling van de LGO's te bevorderen 
en nauwe economische betrekkingen 
tussen hen en de Unie in haar geheel tot 
stand te brengen. Overeenkomstig de in de 
preambule van het VWEU neergelegde 
beginselen moet de associatie in de eerste 
plaats ertoe dienen de belangen en de 
welvaart van de inwoners van die landen 
en gebieden te bevorderen, teneinde hen 
te brengen tot de economische, sociale en 
culturele ontwikkeling waarnaar zij 
streven.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Activiteiten die in het kader 
van de verschillende componenten 
worden gefinancierd, moeten de 
gendergelijkheid bevorderen en 
waarborgen. De genderdimensie moet in 
de verschillende componenten van 
Interreg worden opgenomen.

Motivering

Het belang van de genderdimensie moet in de gehele verordening worden versterkt.
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Amendement 16

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 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, maatschappelijke organisaties, 
niet-overheidsactoren 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, toegang 
tot internationale bescherming, uitroeiing 
van de armoede, klimaatverandering, 
beperking van het risico op rampen en 
veerkracht.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Het is passend om 
financiële discipline aan te moedigen.
Tegelijkertijd moet bij regelingen voor de 
vrijmaking van begrotingsvastleggingen 
rekening worden gehouden met de 
complexiteit van Interreg-programma's en 
de tenuitvoerlegging ervan.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking (Interreg)" met 
het oog op de bevordering van de 
samenwerking tussen de lidstaten binnen 
de Unie en tussen lidstaten en 
respectievelijk aangrenzende derde 
landen, partnerlanden, andere gebieden of 
landen en gebieden overzee (LGO's).

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking (Interreg)" met 
het oog op de bevordering van de 
samenwerking tussen de lidstaten binnen 
de Unie en tussen lidstaten en 
respectievelijk derde landen, partnerlanden 
of landen en gebieden overzee (LGO's). 
Interreg draagt bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, zoals beschreven in de 
Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarnaast bevat deze verordening
de nodige bepalingen om te zorgen voor de 
effectieve programmering, met inbegrip 
van technische bijstand, toezicht, evaluatie, 
communicatie, subsidiabiliteit, beheer en 
controle, alsook het financiële beheer van 
programma's in het kader van de 
doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" ("Interreg-programma's") 
die worden ondersteund door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO).

2. Daarnaast bevat deze verordening 
de nodige bepalingen om te zorgen voor de 
effectieve programmering, met inbegrip 
van technische bijstand, uitvoering,
toezicht, evaluatie, communicatie, 
subsidiabiliteit, beheer en controle, alsook 
het financiële beheer van programma's in 
het kader van de doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking" ("Interreg-
programma's") die worden ondersteund 
door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1– punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Landen en gebieden overzee 
(LGO's): met een lidstaat van de Unie 
verbonden landen en gebieden overzee 
waarop de bepalingen van het vierde deel 
van het VWEU van toepassing zijn en die 
staan vermeld in Bijlage II hierbij.

Amendement 21

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; or

a) interne grensoverschrijdende 
samenwerking tussen aan land of via de zee
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; or

Amendement 22

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 via de zee
aan elkaar grenzende regio's van ten minste 
één lidstaat en één of meer van de 
volgende:

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) transnationale samenwerking over 2) transnationale samenwerking over 
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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 transnationale samenwerking wordt 
verwezen: "component 2B";

grotere transnationale gebieden of rond 
zeebekkens, waarbij lokale, regionale en 
nationale programmapartners in de 
lidstaten, derde landen, partnerlanden en 
LGO's 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 transnationale samenwerking wordt 
verwezen: "component 2B";

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) onderlinge samenwerking tussen 
ultraperifere gebieden onderling en met een 
of meer van hun naburige derde landen, 
partnerlanden of LGO's, om hun regionale 
integratie in de regio te vergemakkelijken 
("component 3");

3) onderlinge samenwerking tussen 
ultraperifere gebieden onderling en met een 
of meer derde landen, partnerlanden of 
LGO's, om met name hun regionale 
integratie te vergemakkelijken 
("component 3");

Amendement 25

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 ("component 4") door het 
bevorderen van onder andere:

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitwisseling van ervaringen, a) de uitwisseling van ervaringen, 
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innovatieve benaderingen en 
capaciteitsopbouw in verband met:

innovatieve benaderingen, goede 
praktijken en capaciteitsopbouw in 
verband met:

Amendement 27

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

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor grensoverschrijdende 
samenwerking zijn de door het IPA III of 
NDICI te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van het betrokken 
partnerland of, indien er geen NUTS-
classificatie is, daarmee vergelijkbare 
gebieden aan alle landgrenzen tussen 
lidstaten en partnerlanden die in het kader 
van IPA III of NDICI in aanmerking 
komen.

4. Voor grensoverschrijdende 
samenwerking zijn de door het IPA III of 
NDICI te steunen regio's de regio's van 
NUTS-niveau 3 van het betrokken 
partnerland of, indien er geen NUTS-
classificatie is, daarmee vergelijkbare 
gebieden aan alle grenzen tussen lidstaten 
en partnerlanden die in het kader van IPA 
III of NDICI in aanmerking komen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Groenland; b) LGO's;
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 genoemde regio's, derde 
landen of partnerlanden zijn regio's van 
NUTS-niveau 2 of, indien er geen NUTS-
classificatie is, daarmee vergelijkbare 
gebieden.

3. De in lid 2 genoemde regio's, derde 
landen, partnerlanden of LGO's zijn regio's 
van NUTS-niveau 2, NUTS-niveau 3 in 
het geval van LGO's of, indien er geen 
NUTS-classificatie is, daarmee 
vergelijkbare gebieden.

Amendement 31

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) 5 % voor samenwerking tussen 
ultraperifere gebieden (component 3);

Motivering

In het licht van de specifieke behoeften van en uitdagingen voor de ultraperifere gebieden 
moet het voor component 3 beschikbare bedrag worden verhoogd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat een reeds door de Commissie 
goedgekeurd Interreg-programma van 
component 2 betreft, wordt de deelname 
van een partnerland of van Groenland
beëindigd, indien zich een van de situaties 
als bedoeld in lid 3, eerste alinea, onder a) 
en b), voordoet.

Wat een reeds door de Commissie 
goedgekeurd Interreg-programma van 
component 2 betreft, wordt de deelname 
van een partnerland of van LGO's
beëindigd of de toewijzing verlaagd, indien 
zich een van de situaties als bedoeld in 
lid 3, eerste alinea, onder a) en b), 
voordoet.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) dat het Interreg-programma in zijn 
geheel wordt beëindigd, met name wanneer 
de belangrijkste gezamenlijke 
ontwikkelingsproblemen ervan niet kunnen 
worden verwezenlijkt zonder de deelname 
van die partner of Groenland;

a) dat het Interreg-programma in zijn 
geheel wordt beëindigd, met name wanneer 
de belangrijkste gezamenlijke 
ontwikkelingsproblemen ervan niet kunnen 
worden verwezenlijkt zonder de deelname 
van die partner of de LGO's;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) dat het Interreg-programma 
doorgaat zonder de deelname van het 
betrokken partnerland of van Groenland.

(c) dat het Interreg-programma 
doorgaat zonder de deelname van het 
betrokken partnerland of van de LGO's.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

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 

6. Wanneer een derde land, een 
partnerland of LGO's die met nationale 
middelen bijdragen 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 
verminderen 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 
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deelnemende lidstaat of lidstaten om één 
van de in lid 4, tweede alinea, vermelde 
opties.

in artikel 22, lid 6, verzoeken de 
deelnemende lidstaat of lidstaten om één 
van de in lid 4, tweede alinea, vermelde 
opties.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In aanvulling op de specifieke 
doelstellingen van het EFRO zoals 
vastgesteld in artikel [2] van Verordening 
(EU) [nieuwe EFRO-verordening], kunnen
het EFRO en, indien van toepassing, de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie als volgt bijdragen
tot de verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen in het kader van BD 4:

3. In aanvulling op de specifieke 
doelstellingen van het EFRO zoals 
vastgesteld in artikel [2] van Verordening 
(EU) [nieuwe EFRO-verordening], dragen
het EFRO en, indien van toepassing, de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie als volgt bij tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen in het kader van BD 4:

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verbetering van de doeltreffendheid 
van de arbeidsmarkten en toegang tot 
hoogwaardige werkgelegenheid over de 
grenzen heen;

a) verbetering van de doeltreffendheid 
van de arbeidsmarkten en toegang tot 
hoogwaardige werkgelegenheid over de 
grenzen heen, met name voor jongeren;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bevordering van sociale insluiting 
en bestrijding van armoede, onder meer 
door bevordering van gelijke kansen en de 
bestrijding van discriminatie over de 

e) bevordering van sociale insluiting, 
eerbiediging van de rechten van 
minderheden en bestrijding van armoede, 
onder meer door bevordering van gelijke 
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grenzen heen. kansen, de bevordering van 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie over de grenzen 
heen en ondersteuning voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) verbetering van de efficiëntie van 
het openbaar bestuur door de bevordering 
van juridische en administratieve 
samenwerking en samenwerking tussen 
burgers en instellingen, met name om een 
oplossing te vinden voor juridische en 
andere obstakels in grensregio's;

ii) verbetering van de efficiëntie van 
het openbaar bestuur door de bevordering 
van juridische en administratieve 
samenwerking en samenwerking tussen 
burgers, maatschappelijke organisaties en 
instellingen, met name om een oplossing te 
vinden voor juridische en andere obstakels 
in grensregio's;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onder Interreg-programma's van de 
componenten 1, 2 en 3: verbetering van de 
institutionele capaciteit van 
overheidsinstanties en belanghebbenden bij 
de uitvoering van macroregionale en 
zeebekkenstrategieën;

b) onder Interreg-programma's van de 
componenten 1, 2 en 3: verbetering van de 
institutionele capaciteit van 
overheidsinstanties en belanghebbenden bij 
de daadwerkelijke uitvoering van 
macroregionale en zeebekkenstrategieën;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in het kader van de externe 
grensoverschrijdende Interreg-programma's 
en Interreg-programma's van component 2 

c) in het kader van de externe 
grensoverschrijdende Interreg-programma's 
en Interreg-programma's van component 2 
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en 3 die worden ondersteund door de 
Interreg-fondsen, in aanvulling op de 
punten a) en b): het opbouwen van 
wederzijds vertrouwen, met name door de 
bevordering van intermenselijke contacten, 
de verbetering van duurzame democratie 
en ondersteuning van het maatschappelijk 
middenveld en hun rol bij 
hervormingsprocessen en democratische 
transities;

en 3 die worden ondersteund door de 
Interreg-fondsen, in aanvulling op de 
punten a) en b): het opbouwen van 
wederzijds vertrouwen, met name door de 
bevordering van intermenselijke contacten, 
de verbetering van duurzame democratie, 
de bevordering van de grondrechten en 
vrijheden overeenkomstig en erkend in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties en niet-
overheidsactoren, waaronder ngo's,
kerken en religieuze gemeenschappen en 
organisaties, denktanks en andere 
maatschappelijke groeperingen, en hun rol 
bij veerkracht, vredesopbouw, verzoening,
hervormingsprocessen en democratische 
transities, alsmede de bevordering van 
goed bestuur, met inbegrip van de strijd 
tegen corruptie.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het kader van de externe 
grensoverschrijdende Interreg-programma's 
en Interreg-programma's van component 2 
en 3 verlenen het EFRO en, indien 
toepasselijk, de financieringsinstrumenten 
voor extern optreden van de Unie ook 
steun aan de externe specifieke doelstelling 
voor Interreg "een veiliger, zekerder 
Europa", met name door acties op het 
gebied van het beheer van 
grensoverschrijdingen, mobiliteit en 
migratie, met inbegrip van de bescherming 
van migranten.

5. In het kader van de externe 
grensoverschrijdende Interreg-programma's 
en Interreg-programma's van component 2 
en 3 verlenen het EFRO en, indien 
toepasselijk, de financieringsinstrumenten 
voor extern optreden van de Unie ook 
steun aan de externe specifieke doelstelling 
voor Interreg "een veiliger, zekerder 
Europa", met name door acties op het 
gebied van het beheer van 
grensoverschrijdingen, mobiliteit en 
migratie, met volledige eerbiediging van 
de rechtsstaat, en met inbegrip van de 
bescherming en eerbiediging van de 
mensenrechten van migranten.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking (Interreg)" wordt 
uitgevoerd via Interreg-programma's in 
gedeeld beheer, met uitzondering van 
programma's van component 3, die geheel 
of gedeeltelijk in indirect beheer kunnen 
worden uitgevoerd, en programma's van 
component 5 die in direct of indirect 
beheer worden uitgevoerd.

1. De doelstelling "Europese 
territoriale samenwerking (Interreg)" wordt 
uitgevoerd via Interreg-programma's in 
gedeeld beheer, met uitzondering van 
programma's van component 3, die geheel 
of gedeeltelijk in indirect beheer kunnen 
worden uitgevoerd, na raadpleging van de 
betrokken belanghebbenden, en 
programma's van component 5 die in direct 
of indirect beheer worden uitgevoerd.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk Interreg-programma bevat een 
gezamenlijke strategie voor de bijdrage van 
het programma tot de in artikel [4, lid 1,] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vastgestelde 
beleidsdoelstellingen en de in artikel 14, 
leden 4 en 5, van deze verordening 
vermelde specifieke doelstellingen voor 
Interreg en de mededeling van de 
resultaten ervan.

1. Elk Interreg-programma bevat een 
gezamenlijke strategie voor de bijdrage van 
het programma tot de in artikel [4, lid 1,] 
van Verordening (EU) [nieuwe GB-
verordening] vastgestelde 
beleidsdoelstellingen en de in artikel 14, 
leden 4 en 5, van deze verordening 
vermelde specifieke doelstellingen voor 
Interreg en de mededeling van de 
resultaten ervan. De strategie maakt ook 
nadrukkelijk duidelijk op welke wijze het 
programma zal bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter b – punt i bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) verschillen in het institutionele, 
wettelijke en beleidskader;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter b - punt  i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) uitdagingen op milieugebied;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) gemeenschappelijke 
investeringsbehoeften en 
complementariteit met andere vormen van 
steun;

ii) gemeenschappelijke 
investeringsbehoeften en 
complementariteit met andere vormen van 
steun en te verwezenlijken potentiële 
synergieën;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) lessen uit ervaringen uit het 
verleden;

iii) lessen uit ervaringen uit het 
verleden en de wijze waarop zij in het 
programma in aanmerking zijn genomen;

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter e – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) outputindicatoren en 
resultaatindicatoren met de bijbehorende 
mijlpalen en streefdoelen;

ii) slimme indicatoren en naar gender 
uitgesplitste resultaatindicatoren met de 
bijbehorende uitgangswaarden, mijlpalen 
en streefdoelen;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de voornaamste doelgroepen; iii) de voornaamste doelgroepen en 
uiteindelijke begunstigden van het 
programma, met inbegrip van de 
kwetsbaarste groepen;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een methodologie waarmee wordt 
uitgelegd op welke wijze het programma 
zal bijdragen tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de voorziene aanpak van de 
communicatie en zichtbaarheid van het 
Interreg-programma door het vaststellen 
van de doelstellingen, het doelpubliek, de 
communicatiekanalen, de 
communicatieactiviteiten op sociale media, 

i) de voorziene aanpak van de 
communicatie en zichtbaarheid van het 
Interreg-programma door het vaststellen 
van de doelstellingen, het doelpubliek, de 
communicatiekanalen, de 
communicatieactiviteiten op sociale media, 
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de geplande begroting en de relevante 
indicatoren voor toezicht en evaluatie.

de geplande begroting en de relevante 
indicatoren voor toezicht en evaluatie. 
Telkens wanneer het Interreg-programma 
wordt medegefinancierd door andere 
externe financieringsinstrumenten, 
worden in de zichtbaarheidsstrategie de in 
deze instrumenten opgenomen 
zichtbaarheidseisen gerespecteerd.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) Een kader voor risicobeheersing 
dat de potentiële risico's omvat die 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de uitvoering van het programma en de 
verwezenlijking van de resultaten, 
alsmede de passende 
mitigatiemaatregelen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) voor Interreg-programma's van 
component 2 die worden ondersteund door 
het OCTP, uitgesplitst naar 
financieringsinstrument ("EFRO" en 
"OCTP Groenland");

iii) voor Interreg-programma's van 
component 2 die worden ondersteund door 
het OCTP, uitgesplitst naar 
financieringsinstrument ("EFRO" en 
"OCTP");

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de selectie van concrete acties moet 
het toezichtcomité of, indien van 

Voor de selectie van concrete acties moet 
het toezichtcomité of, indien van 
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toepassing, het directiecomité criteria en 
procedures vaststellen en toepassen die 
niet-discriminerend en transparant zijn, 
gendergelijkheid waarborgen en rekening 
houden met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
beginsel van duurzame ontwikkeling en 
van het beleid van de Unie op milieugebied 
overeenkomstig artikel 11 en artikel 191, 
lid 1, VWEU.

toepassing, het directiecomité criteria en 
procedures vaststellen en toepassen die 
publiek, objectief, niet-discriminerend en 
transparant zijn, gelijkheid van mannen en 
vrouwen waarborgen en rekening houden 
met het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en het beginsel van 
duurzame ontwikkeling en van het beleid 
en de wetgeving van de Unie op 
milieugebied overeenkomstig artikel 11 en 
artikel 191, lid 1, VWEU.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De criteria en procedures waarborgen de 
prioritering van de te selecteren concrete 
acties teneinde ervoor te zorgen dat de 
bijdrage uit de middelen van de Unie 
financiering van de Unie optimaal bijdraagt 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Interreg-programma 
en de uitvoering van de 
samenwerkingscomponent van de concrete 
acties in het kader van de Interreg-
programma's, als bedoeld in artikel 23, 
leden 1 en 4.

De criteria en procedures waarborgen de 
prioritering van de te selecteren concrete 
acties teneinde ervoor te zorgen dat de 
bijdrage uit de middelen van de Unie 
financiering van de Unie optimaal bijdraagt 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Interreg-programma, 
de uitvoering van de 
samenwerkingscomponent van de concrete 
acties in het kader van de Interreg-
programma's, als bedoeld in artikel 23, 
leden 1 en 4 en de verwezenlijking van de
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) ervoor zorgen dat de geselecteerde 
acties een daadwerkelijke bijdrage leveren 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en streefcijfers van de 
Agenda 2030;
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarborgen dat de geselecteerde 
concrete acties niet in strijd zijn met de 
desbetreffende strategieën die 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, zijn 
vastgesteld of de strategieën die zijn 
vastgesteld voor een of meer van de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie;

b) waarborgen dat de geselecteerde 
concrete acties niet alleen niet in strijd zijn 
met de desbetreffende strategieën die 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, zijn 
vastgesteld of de strategieën die zijn 
vastgesteld voor een of meer van de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie, maar ook dat zij een 
aanvulling vormen op die strategieën 
waarmee zij positieve synergieën creëren;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor concrete acties in het kader van 
Interreg-programma's van component 3 
moeten de partners uit ultraperifere regio's 
en derde landen, partnerlanden of LGO 
slechts voor drie van de vier in de eerste 
alinea vermelde aspecten samenwerken.

Voor concrete acties in het kader van 
Interreg-programma's van component 3 
moeten de partners uit ultraperifere regio's 
en derde landen, partnerlanden of LGO 
slechts voor twee van de vier in de eerste 
alinea vermelde aspecten samenwerken.

Amendement 60

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 

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 
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bedragen dan 20 000 000 EUR of, als dat 
minder is, 15 % van de totale toewijzing 
aan het Interreg-programma.

bedragen dan 20 % van de totale 
toewijzing aan het Interreg-programma.

Amendement 61

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 twee 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.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vooruitgang die is geboekt bij 
het uitvoeren van het programma en het 
bereiken van de mijlpalen en streefdoelen 
van het Interreg-programma;

a) de vooruitgang die is geboekt bij 
het uitvoeren van het programma en het 
bereiken van de mijlpalen en streefdoelen 
van het Interreg-programma, met inbegrip 
van de bijdrage tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Agenda 2030;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de vooruitgang bij de 
capaciteitsopbouw voor overheidsinstanties 
en begunstigden, indien van toepassing.

g) de vooruitgang bij de 
capaciteitsopbouw voor overheidsinstanties 
en begunstigden, indien van toepassing, en 
stelt verdere ondersteunende maatregelen 
voor, indien noodzakelijk.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

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, duurzaamheid van de 
resultaten 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.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Telkens wanneer het Interreg-
programma wordt medegefinancierd door 
andere externe 
financieringsinstrumenten, zorgt het 
programma voor de zichtbaarheid van 
deze middelen, overeenkomstig de 
desbetreffende instrumenten.

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 69

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 bis

Vrijmakingen

In afwijking van artikel 99, lid 1, van 
Verordening (EU) .../... [nieuwe GB-
verordening] maakt de Commissie alle 
bedragen uit een Interreg-programma die 
niet zijn gebruikt voor voorfinanciering 
overeenkomstig artikel 49 of waarvoor 
geen betalingsaanvraag is ingediend 
tegen 26 december van het derde 
kalenderjaar volgend op het jaar van de 
begrotingsvastleggingen van de jaren 
2021 tot 2026, vrij.
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Interreg-programma's van de 
component 2 en 4 die bijdragen uit het 
EFRO en één of meer 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie combineren, worden 
in gedeeld beheer uitgevoerd in de lidstaten 
en in een eventueel deelnemende derde 
land of partnerland of, met betrekking tot 
component 3, LGO, ongeacht of deze LGO 
steun ontvangt uit een of meer 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie.

2. Interreg-programma's van de 
component 2 en 4 die bijdragen uit het 
EFRO en één of meer 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de Unie combineren, worden 
in gedeeld beheer uitgevoerd in de lidstaten 
en in een eventueel deelnemende derde 
land, partnerland of LGO, of met 
betrekking tot component 3, LGO, 
ongeacht of deze LGO steun ontvangt uit 
een of meer financieringsinstrumenten 
voor extern optreden van de Unie.
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