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Изменение 24
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В посочения доклад Комисията 
обяви намерението си да предложи 
ограничен брой изменения на 
Регламента за ЕГТС, за да се улесни 
създаването и функционирането на 
ЕГТС и да бъде внесена яснота в някои 
от съществуващите разпоредби. 
Пречките пред създаването на нови 
ЕГТС следва да бъдат отстранени, като 
се запази приемствеността и се улесни 
функционирането на вече 
съществуващите групи, което ще 
позволи по-масовото използване на 
ЕГТС за подобряване на 
сътрудничеството и съгласуваността на 
политиките на публичните органи, без 
това да създава допълнителна тежест за 
администрациите на национално или 
европейско равнище.

(2) В посочения доклад Комисията 
обяви намерението си да предложи 
ограничен брой изменения на 
Регламента за ЕГТС, за да се улесни 
създаването и функционирането на 
ЕГТС и да бъде внесена яснота в някои 
от съществуващите разпоредби. 
Пречките пред създаването на нови 
ЕГТС, включително, по отношение на 
най-отдалечените региони, 
максимално разстояние 150 км, следва 
да бъдат отстранени, като се запази 
приемствеността и се улесни 
функционирането на вече 
съществуващите групи, което ще 
позволи по-масовото използване на 
ЕГТС за подобряване на 
сътрудничеството и съгласуваността на 
политиките на публичните органи, без 
това да създава допълнителна тежест за 
администрациите на национално или 
европейско равнище.

Or. pt

Изменение 25
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на ЕГТС зависи от 
нейните членове и техните 
национални органи и не е 
автоматично свързано с юридически 

(3) Като се вземе предвид особеният 
характер на дейността им и 
приносът им към многостепенното 
управление, на ЕГТС може да бъде 
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или финансови преимущества на 
равнището на Съюза.

отпусната специална финансова 
помощ на равнището на Съюза, тъй 
като те обикновено участват особено 
успешно в трансграничното 
сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

Макар че се създават по решение на съответните държави членки, ЕГТС допринасят 
за постигането на европейските цели и затова следва да се приеме, че отговарят на 
условията за получаване на специално финансиране, например по бюджетния ред за 
териториалното сътрудничество.

Изменение 26
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Договора от Лисабон се добави 
териториалното измерение на 
политиката на сближаване и терминът 
„Общност“ беше заменен с термина 
„Съюз“. Поради това новата 
терминология следва да бъде въведена в 
Регламента за ЕГТС.

(4) С Договора от Лисабон се добави 
териториалното измерение на 
политиката на сближаване и терминът 
„Общност“ беше заменен с термина 
„Съюз“. Поради това новата 
терминология следва да бъде въведена в 
Регламента за ЕГТС, и в същото време 
да намери видимо практическо 
изражение, като се има предвид, че 
целта му е да насърчава 
хармоничното развитие на 
Европейския съюз като цяло, и по 
тази причина е несправедливо най-
отдалечените региони да бъдат 
изключени от самото начало.

Or. pt

Изменение 27
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 174 от ДФЕС се посочва, че 
специално внимание трябва да бъде 
обръщано на селските райони, на
районите, засегнати от 
индустриалния преход, както и на 
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като най-
северните региони с много ниска 
гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

Or. pt

Изменение 28
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 349 на ДФЕС призовава да 
бъдат приети специфични мерки, 
които да отчетат структурното 
икономическо и социално състояние 
на най-отдалечените региони, което е 
утежнено от някои специфични 
особености, които се отразяват 
тежко на тяхното развитие.

Or. pt

Изменение 29
László Surján
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Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Опитът, натрупан от създадените до 
момента ЕГТС, показва, че новият 
правен инструмент се използва също за 
сътрудничество при прилагането на 
други европейски политики. 
Ефикасността и ефективността на ЕГТС 
следва да бъдат подобрени, като се 
добавят нови аспекти към същността на 
ЕГТС.

(5) Опитът, натрупан от създадените до 
момента ЕГТС, показва, че новият 
правен инструмент се използва също за 
сътрудничество при прилагането на 
други европейски политики. 
Ефикасността и ефективността на ЕГТС 
следва да бъдат подобрени, като се 
добавят нови аспекти към същността на 
ЕГТС, за да се намерят и 
възможности за подобно 
сътрудничество отвъд рамките на 
политиката на сближаване. ЕГТС 
имат потенциала да активизират 
отново икономиката и да постигнат 
целите на стратегията „Европа 
2020“.  Специално внимание следва да 
бъде отделено на сътрудничеството с 
оглед насърчаването на пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 30
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Опитът, натрупан от създадените до 
момента ЕГТС, показва, че новият 
правен инструмент се използва също за 
сътрудничество при прилагането на 
други европейски политики. 
Ефикасността и ефективността на 
ЕГТС следва да бъдат подобрени, 
като се добавят нови аспекти към 
същността на ЕГТС.

(5) Опитът, натрупан от създадените до 
момента ЕГТС, показва, че новият 
правен инструмент се използва също за 
сътрудничество при прилагането на 
други европейски политики. Ето защо 
ЕГТС не следва да бъдат 
дискриминирани, когато са 
определени да бъдат единствен 
партньор за целите на поканите за 
представяне на проекти, свързани със 
секторните политики на ЕС и следва 
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да се признае тяхната роля за 
създаването на интегрирани 
политики на Европейския съюз.  

Or. fr

Обосновка

Освен за финансиране от кохезионните фондове, ЕГТС по определение отговарят на 
условията за финансиране от други източници по секторните политики на ЕС.

Изменение 31
László Surján

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) ЕГТС често свързват различни 
административни равнища и така 
осъществяват системи на 
многостепенно управление. Ето защо 
за ефективното функциониране на 
сложни системи е необходима по-
голяма гъвкавост в управленските 
структури 

Or. en

Изменение 32
László Surján

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 Макар че с член 3, параграф 1, буква 
г) от Регламента за ЕГТС се позволява 
членството в ЕГТС на частноправни 
организации, при условие че се считат 
за „публичноправни организации“ по 
смисъла на член 1, параграф 9 от 

(8) Макар че с член 3, параграф 1, буква 
г) от Регламента за ЕГТС се позволява 
членството в ЕГТС на частноправни 
организации, при условие че се считат 
за „публичноправни организации“ по 
смисъла на член 1, параграф 9 от 
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Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 г. относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги, в бъдеще ЕГТС може 
да се използват за съвместно управление 
на инфраструктура или обществени 
услуги от общ икономически интерес.
По този начин други участници от 
частния и публичния сектор също могат 
да станат членове на ЕГТС. Поради това 
следва да се включват и „публичните 
предприятия“ по смисъла на член 2, 
параграф 1, буква б) от Директива 
2004/17/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги.

Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 г. относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги, в бъдеще ЕГТС може 
да се използват за съвместно управление 
на обществени услуги, за да се 
отговори на конкретни потребности 
на трансграничните региони; по-
специално да се съсредоточат върху 
общия икономически интерес или 
инфраструктура. По този начин други 
участници от частния и публичния 
сектор също могат да станат членове на 
ЕГТС. Поради това следва да се 
включват и „публичните предприятия“ 
по смисъла на член 2, параграф 1, буква 
б) от Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги.

Or. en

Изменение 33
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Следва да бъде изяснено, че 
насърчаването на териториалното 
сътрудничество между тези региони, 
разглеждани като предни постове на 
ЕС, укрепва взаимоотношенията и 
помага за популяризирането на 
европейските региони на нови пазари, 
като се възползва от историческите 
и културни взаимодействия между 
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тези региони и други страни по света.

Or. pt

Изменение 34
Nuno Teixeira

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Като се вземе предвид техният 
потенциал като средство за 
осъществяване на инициативите и 
проектите на Съюза и за изпълнение 
на програмите в областта на 
европейската секторна политика, 
както и необходимостта да бъдат 
приети за отговарящи на условията 
за подобни инициативи, проекти и 
програми, европейските групи за 
териториално сътрудничество 
заслужават да получат по-голяма 
значимост и да бъдат включени в по-
голяма степен е европейската и 
националните правни системи, при 
спазване на принципите за правна 
сигурност и стабилност.

Or. pt

Обосновка

В заключенията си докладът от 29 юли 2011 г. относно приложението на предходния 
регламент посочва необходимостта от яснота и от включването на ЕГТС в правна и 
институционална рамка. При това положение и като се има предвид потенциалът на 
подобни групи, разпоредбите, които ги уреждат, следва да бъдат ясни и опростени, 
като гарантират правна сигурност и стабилност на всички заинтересовани страни и 
граждани.  

Изменение 35
László Surján
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Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Опитът при създаването на ЕГТС 
показва, че тримесечният срок за 
одобряване от държавата-членка рядко 
се спазва. Затова този срок следва да 
бъде удължен на шест месеца. От друга 
страна, за да се създаде правна 
сигурност, след този срок конвенцията 
следва да се счита за одобрена с 
мълчаливо съгласие. Макар че 
държавите-членки могат да прилагат 
национални правила по отношение на 
процедурата за одобряване или да 
създадат специални правила в рамката 
на националните правила за прилагане 
на Регламента за ЕГТС, не следва да се 
допускат дерогации от разпоредбата 
относно мълчаливото съгласие след 
срока от шест месеца.

(14) Опитът при създаването на ЕГТС 
показва, че тримесечният срок за 
одобряване от държавата-членка рядко 
се спазва. Затова този срок следва да 
бъде удължен на шест месеца. От друга 
страна, за да се създаде правна 
сигурност, след този срок конвенцията 
следва да се счита за одобрена с 
мълчаливо съгласие. Макар че 
държавите-членки могат да прилагат 
национални правила по отношение на 
процедурата за одобряване или да 
създадат специални правила в рамката 
на националните правила за прилагане 
на Регламента за ЕГТС, не следва да се 
допускат дерогации от разпоредбата 
относно мълчаливото съгласие след 
срока от шест месеца. Шестмесечният 
период, предвиден, за да може 
държавата членка да одобри 
създаването на ЕГТС, цели да 
предостави достатъчно време на 
държавата членка да изрази 
отношението си относно 
създаването на ЕГТС и на 
кандидатите да предприемат 
необходимите мерки за подобряване 
на кандидатурите си.

Or. en

Изменение 36
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Опитът при създаването на ЕГТС 
показва, че тримесечният срок за 

(14) Опитът при създаването на ЕГТС 
показва, че тримесечният срок за 
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одобряване от държавата-членка рядко 
се спазва. Затова този срок следва да 
бъде удължен на шест месеца. От друга 
страна, за да се създаде правна 
сигурност, след този срок конвенцията 
следва да се счита за одобрена с 
мълчаливо съгласие. Макар че 
държавите-членки могат да прилагат
национални правила по отношение на 
процедурата за одобряване или да 
създадат специални правила в рамката 
на националните правила за прилагане 
на Регламента за ЕГТС, не следва да се 
допускат дерогации от разпоредбата 
относно мълчаливото съгласие след 
срока от шест месеца.

одобряване от държавата-членка рядко 
се спазва. Затова този срок следва да 
бъде удължен на четири месеца. От 
друга страна, за да се създаде правна 
сигурност, след този срок конвенцията 
следва да се счита за одобрена с 
мълчаливо съгласие. Макар че 
държавите-членки могат да прилагат 
национални правила по отношение на 
процедурата за одобряване или да 
създадат специални правила в рамката 
на националните правила за прилагане 
на Регламента за ЕГТС, не следва да се 
допускат дерогации от разпоредбата 
относно мълчаливото съгласие след 
срока от шест месеца.

Or. en

Изменение 37
László Surján

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Засиленото участие на 
организации на гражданското 
общество в създаването на ЕГТС,
както и възможността да се 
включват във вече съществуващи 
ЕГТС, следва да бъдат решително 
насърчавани.

Or. en

Изменение 38
László Surján

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Обхватът на целта на ЕГТС следва 
да бъде разширен, за да включва 
улесняване и поощряване на 
териториалното сътрудничество като 
цяло, включително в областта на
стратегическото планиране и 
разрешаването на въпроси от 
регионално и местно значение в 
съответствие с политиката на 
сближаване и други политики на Съюза, 
допринасяйки по този начин за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ или на макрорегионалните 
стратегии. Освен това е необходимо да 
се уточни, че всяко правомощие, 
необходимо за ефективното 
функциониране на ЕГТС, следва да се 
притежава от най-малко един член от 
всяка от представените държави-членки.

(19) Обхватът на целта на ЕГТС следва 
да бъде разширен, за да включва 
улесняване и поощряване на 
териториалното сътрудничество като 
цяло, като разрушава пречките в 
областта на териториалното 
сътрудничество, включително 
съсредоточаване върху 
стратегическото планиране и 
разрешаването на въпроси от 
регионално и местно значение в 
съответствие с политиката на 
сближаване и други политики на Съюза, 
допринасяйки по този начин за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ или на макрорегионалните 
стратегии. Освен това е необходимо да 
се уточни, че всяко правомощие, 
необходимо за ефективното 
функциониране на ЕГТС, следва да се 
притежава от най-малко един член от 
всяка от представените държави-членки.

Or. en

Изменение 39
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Обхватът на целта на ЕГТС следва 
да бъде разширен, за да включва 
улесняване и поощряване на 
териториалното сътрудничество като 
цяло, включително в областта на 
стратегическото планиране и 
разрешаването на въпроси от 
регионално и местно значение в 
съответствие с политиката на 

(19) Обхватът на целта на ЕГТС следва 
да бъде разширен, за да включва 
улесняване и поощряване на 
териториалното сътрудничество като 
цяло, включително в областта на 
стратегическото планиране и 
разрешаването на въпроси от 
регионално и местно значение в 
съответствие с политиката на 
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сближаване и други политики на Съюза, 
допринасяйки по този начин за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ или на макрорегионалните 
стратегии. Освен това е необходимо да 
се уточни, че всяко правомощие, 
необходимо за ефективното 
функциониране на ЕГТС, следва да се 
притежава от най-малко един член 
от всяка от представените държави-
членки.

сближаване и други политики на Съюза, 
допринасяйки по този начин за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ или на макрорегионалните 
стратегии. Затова приносът на ЕГТС 
за постигането на горепосочените 
стратегически цели следва да бъде 
изяснен по времето, когато се 
сключват договори за партньорство 
между Комисията и държавите 
членки и когато държавите членки с 
ЕГТС на тяхна територия изготвят 
оперативни програми.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки следва да уточнят ролята, която ЕГТС трябва да играят за 
постигане на целите на политиката на сближаване и на стратегията „Европа 2020“.

Изменение 40
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Необходимо е да се поясни, че, 
предвид значимостта на въпроса, 
правилата, приложими по отношение на 
персонала на ЕГТС, както и 
принципите, уреждащи разпоредбите 
във връзка с управлението на персонала 
и процедурите за неговото наемане, 
следва да бъдат посочени в 
конвенцията, а не в устава. ЕГТС следва 
да разполагат с няколко варианта. 
Въпреки това уставът следва да съдържа 
конкретни разпоредби относно 
управлението на персонала и 
процедурите за неговото наемане.

(26) Необходимо е да се поясни, че, 
предвид значимостта на въпроса, 
правилата, приложими по отношение на 
персонала на ЕГТС, както и 
принципите, уреждащи разпоредбите 
във връзка с управлението на персонала 
и процедурите за неговото наемане, 
следва да бъдат посочени в 
конвенцията, а не в устава. ЕГТС следва 
да разполагат с няколко варианта. Един 
такъв вариант е придобиването на 
специалния статут, приложим за 
персонала на агенциите на 
Европейския съюз.   Въпреки това 
уставът следва да съдържа конкретни 
разпоредби относно управлението на 
персонала и процедурите за неговото 
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наемане.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид тяхната дейност, както и че те са местни лаборатории за 
европейска интеграция, на ЕГТС следва да се предостави специален европейски 
статут.

Изменение 41
László Surján

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Следва да се поясни, че държавите-
членки информират Комисията за 
всички разпоредби, приети за прилагане 
на Регламента за ЕГТС, и й предоставят 
тези разпоредби, както и всички техни 
изменения. За да се подобри обменът на 
информация и координацията между 
Комисията, държавите членки и 
Комитета на регионите, следва да се 
уточни, че Комисията ще предава тези 
разпоредби на държавите членки и на 
Комитета на регионите. Комитетът на 
регионите създаде платформа за ЕГТС, 
която позволява на всички 
заинтересовани лица да обменят опит и 
добри практики и подобрява 
комуникацията относно възможностите 
и предизвикателствата пред ЕГТС, 
улеснявайки обмена на опит във връзка 
със създаването на ЕГТС на 
териториално равнище и споделянето на 
знания за най-добрите практики за 
териториално сътрудничество.

(32) Следва да бъдат предприети 
координирани усилия за повишаване 
на осведомеността сред 
институциите, държавите членки и 
регионите по отношение на 
потенциала, който съдържат ЕГТС, 
за да се подобри видимостта на 
възможностите за използване на 
ЕГТС като налични инструменти за 
трансгранично сътрудничество във 
всички области на политиката на 
ЕС. Следва да се поясни, че държавите-
членки информират Комисията за 
всички разпоредби, приети за прилагане 
на Регламента за ЕГТС, и й предоставят 
тези разпоредби, както и всички техни 
изменения. За да се подобри обменът на 
информация и координацията между 
Комисията, държавите-членки и 
Комитета на регионите, следва да се 
уточни, че Комисията ще предава тези 
разпоредби на държавите членки и на 
Комитета на регионите. Комитетът на 
регионите създаде платформа за ЕГТС, 
която позволява на всички 
заинтересовани лица да обменят опит и 
добри практики и подобрява 
комуникацията относно възможностите 
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и предизвикателствата пред ЕГТС, 
улеснявайки обмена на опит във връзка 
със създаването на ЕГТС на 
териториално равнище и споделянето на 
знания за най-добрите практики за 
териториално сътрудничество.

Or. en

Изменение 42
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 2 – алинея 2
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена ЕГТС се счита за образувание от 
държавата членка, в която е седалището 
й за целите на определяне на 
приложимото право.“

Дадена ЕГТС се счита за образувание от 
държавата членка, в която е седалището 
й за целите на определяне на 
приложимото право. Другите държави 
членки обаче, които са 
заинтересовани лица в тази ЕГТС, 
трябва да признаят специфичните 
разпоредби, приети съгласно 
горепосочената процедура.“

Or. fr

Обосновка

За да се предотвратят усложнения, възникващи, ако дадено право не е признато от 
всички заинтересовани държави членки, следва да се установи принципът на взаимно 
признаване.

Изменение 43
Nuno Teixeira

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕГТС се състои от членове, 
произхождащи от територията на най-
малко две държави членки, с 
изключение на случаите, предвидени в 
член 3а, параграф 2.“

2. ЕГТС се състои от членове, 
произхождащи от територията на най-
малко две държави членки, с 
изключение на случаите, предвидени в 
член 3а, параграф 2, и е компетентна 
да действа от името на своите 
членове за целите на изпълнение на 
проекти и програми за 
сътрудничество.“

Or. pt

Обосновка

ЕГТС действат от името на своите членове при изпълнение на проекти и програми за 
сътрудничество, независимо дали въпросното сътрудничество представлява 
териториално сътрудничество по силата на политиката на сближаване или друга 
форма на сътрудничество, свързано с европейските секторни политики. Те обаче не 
трябва да служат като средство за обединяване на правомощия или изменяне на 
разделението на съществуващи правомощия и отговорности, нито следва да бъдат 
използвани за цели, различни от предвидените в регламента.

Изменение 44
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) организации, представляващи 
гражданското общество.“

Or. fr

Обосновка

Тъй като ЕГТС са свързани с трансграничните населени райони и трансграничните 
райони на заетост, е необходимо да се осигури участието на представители на 
гражданското общество, за което са предназначени услугите на ЕГТС.
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Изменение 45
László Surján

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 5 – буква а) – алинея 1
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

След известие съгласно параграф 2, 
получено от потенциален член, 
съответната държава членка одобрява 
конвенцията, като взима под внимание 
своята конституционна структура и 
участието на потенциалния член в 
ЕГТС, освен ако счита, че това участие 
не е в съответствие с настоящия 
регламент, с други разпоредби на 
правото на Съюза относно дейностите 
на ЕГТС или с националното право, 
уреждащо правомощията на 
потенциалния член, или че такова 
участие не е обосновано по причини, 
свързани с обществения интерес или 
обществения ред на същата държава 
членка. В такъв случай държавата 
членка излага мотивите за отказа си или 
предлага необходимите изменения в 
конвенцията, за да стане възможно 
участието на потенциалния член.

След известие съгласно параграф 2, 
получено от потенциален член, 
съответната държава членка одобрява 
конвенцията, като взима под внимание 
своята конституционна структура и 
участието на потенциалния член в 
ЕГТС, освен ако счита, че това участие 
не е в съответствие с настоящия 
регламент, с други разпоредби на 
правото на Съюза относно дейностите 
на ЕГТС или с националното право, 
уреждащо правомощията на 
потенциалния член, или че такова 
участие не е обосновано по причини, 
свързани с обществения интерес или 
обществения ред на същата държава 
членка. В такъв случай държавата 
членка излага мотивите за отказа си или 
предлага необходимите изменения в 
конвенцията, за да стане възможно 
участието на потенциалния член.
Шестмесечният период, предвиден, за 
да може държавата членка да одобри 
създаването на ЕГТС, трябва да 
предостави достатъчно време на 
държавата членка да изрази своите 
опасения във връзка с подаденото 
заявление и също така на 
кандидатите да реагират на 
опасенията и да коригират 
недостатъците на заявлението. 
Следва да се избягват закъснения в 
процеса и периодът от 6 месеца, 
предвиден за процеса на одобрение, 
следва да не бъде удължаван при 
никакви обстоятелства. 

Or. en
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Изменение 46
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 5 – буква а) – алинея 2
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка взема решение в срок 
от шест месеца от датата на получаване 
на заявление в съответствие с параграф 
2. Ако съответната държава членка не 
отговори в определения срок, 
конвенцията се счита за одобрена.

Държавата членка взема решение в срок 
от четири месеца от датата на 
получаване на заявление в съответствие 
с параграф 2. Ако съответната държава 
членка не отговори в определения срок, 
конвенцията се счита за одобрена.

Or. en

Изменение 47
László Surján

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 8 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕГТС действа съгласно възложените 
й задачи, които включват улесняване и 
поощряване на териториалното 
сътрудничество за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и са 
определени от нейните членове, при 
условие че попадат в рамките на 
правомощията съгласно националното 
право на поне един член от всяка 
държава членка, представена в 
съответната ЕГТС.

2. ЕГТС действа съгласно възложените 
й задачи, които включват улесняване и 
поощряване на териториалното 
сътрудничество за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
преодоляване на пречките на 
вътрешния пазар, и са определени от 
нейните членове, при условие че 
попадат в рамките на правомощията 
съгласно националното право на поне 
един член от всяка държава членка, 
представена в съответната ЕГТС.

Or. en
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Изменение 48
László Surján

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 8 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена ЕГТС може да извършва 
конкретни дейности във връзка с 
териториалното сътрудничество между 
нейните членове за постигане на целта, 
посочена в член 1, параграф 2, със или 
без финансова подкрепа от Съюза.

Дадена ЕГТС може да извършва 
конкретни дейности във връзка с 
териториалното сътрудничество между 
нейните членове за постигане на целта, 
посочена в член 1, параграф 2, със или 
без финансова подкрепа от Съюза.
Облагането й с данъци, условията за 
финансиране посредством публично-
частни партньорства следва също да 
бъдат подобрени. 

Or. en

Изменение 49
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 8 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-конкретно задачите на ЕГТС може 
да се отнасят до изпълнението на 
програми за сътрудничество или части 
от тях или на операции, подпомагани от 
Съюза чрез Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд и/или Кохезионния 
фонд.

По-конкретно задачите на ЕГТС може 
да се отнасят до изпълнението на 
програми за сътрудничество или части 
от тях, изготвянето на рамки за 
интегрирани териториални 
стратегии и тяхното прилагане или 
изпълнението на операции, 
подпомагани от Съюза чрез 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, и/или покани за 
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представяне на проекти, свързани със 
секторните политики на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се отчете стратегическата стойност на ЕГТС и фактът, че те 
могат да ползват редица източници на финансиране.

Изменение 50
Catherine Grèze

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 8 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 7 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
ограничат действията, които ЕГТС 
може да осъществяват без финансова 
подкрепа от Съюза. Държавите 
членки обаче не могат да изключват 
дейностите, обхванати от 
инвестиционните приоритети в 
рамките на политиката на 
сближаване на Съюза за периода 
2014—2020 г.“

заличава се

Or. fr

Изменение 51
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 8 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 7 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да ограничат Държавите членки не могат да 
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действията, които ЕГТС може да 
осъществяват без финансова подкрепа 
от Съюза. Държавите членки обаче не 
могат да изключват дейностите, 
обхванати от инвестиционните 
приоритети в рамките на политиката на 
сближаване на Съюза за периода 2014—
2020 г.“

ограничат действията, които ЕГТС може 
да осъществяват с финансова подкрепа 
от Съюза, включително дейностите, 
обхванати от инвестиционните 
приоритети в рамките на политиката на 
сближаване на Съюза за периода 2014—
2020 г.“

Or. fr

Обосновка

Тъй като ЕГТС придобиват статут на независими юридически лица, не е правилно да 
се определя, че държавите членки могат да ограничават действията на ЕГТС.

Изменение 52
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 9 – алинея 4
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се позволи равно третиране на 
всички служители, работещи на едно и 
също място, националните закони и 
правила, независимо дали на 
публичното или частното право, може 
да бъдат предмет на допълнителни ad 
hoc правила, определени от ЕГТС.“

За да се позволи равно третиране на 
всички служители, работещи на едно и 
също място, националните закони и 
правила, независимо дали на 
публичното или частното право, може 
да бъдат предмет на допълнителни ad 
hoc правила, определени от ЕГТС. Тези 
правила могат да бъдат формулирани 
въз основа на европейския статут, 
предоставян на персонала на 
агенциите на Съюза.“

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид естеството на дейността на ЕГТС, както и че ЕГТС са местни 
лаборатории за европейска интеграция, на персонала на ЕГТС следва да се предостави 
специален европейски статут.
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