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Ændringsforslag 24
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I rapporten bekendtgjorde 
Kommissionen, at den havde til hensigt at 
foreslå et begrænset antal ændringer af 
EGTS-forordningen for at lette oprettelsen 
og driften af EGTS'er samt præcisering af 
visse gældende bestemmelser. 
Hindringerne for oprettelsen af nye 
EGTS'er bør fjernes, mens kontinuiteten 
bevares, og driften af eksisterende EGTS'er 
lettes, således at der kan gøres mere 
udstrakt brug af EGTS'er for at bidrage til 
et bedre samarbejde og politisk 
sammenhæng mellem offentlige organer, 
uden at det medfører en yderligere byrde 
for de nationale eller europæiske 
myndigheder.

(2) I rapporten bekendtgjorde 
Kommissionen, at den havde til hensigt at 
foreslå et begrænset antal ændringer af 
EGTS-forordningen for at lette oprettelsen 
og driften af EGTS'er samt præcisering af 
visse gældende bestemmelser. 
Hindringerne for oprettelsen af nye 
EGTS'er bør fjernes, herunder også 150 
km-grænsen for de ultraperifere regioners 
vedkommende, mens kontinuiteten 
bevares, og driften af eksisterende EGTS'er 
lettes, således at der kan gøres mere 
udstrakt brug af EGTS'er for at bidrage til 
et bedre samarbejde og politisk 
sammenhæng mellem offentlige organer, 
uden at det medfører en yderligere byrde 
for de nationale eller europæiske 
myndigheder.

Or. pt

Ændringsforslag 25
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Afgørelsen om oprettelse af en EGTS 
træffes af dens medlemmer og deres
nationale myndigheder og er ikke 
automatisk forbundet med nogen retlige 
eller finansielle fordele på EU-plan.

(3) Med udgangspunkt i den særlige 
karakter af EGTS'ernes aktiviteter og
deres bidrag til forvaltningen på flere 
myndighedsniveauer kan EGTS'erne blive
tilkendt særlig finansiel støtte på EU-plan, 
da de er foretrukne redskaber for 
grænseoverskridende samarbejde.
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Or. fr

Begrundelse

Selv om beslutningen om at oprette en EGTS tages af den enkelte medlemsstat, bidrager 
EGTS'erne faktisk til de europæiske mål og skal derfor kunne blive tildelt særlige midler, 
herunder som led i det territoriale samarbejde.

Ændringsforslag 26
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Lissabontraktaten har tilføjet en 
territorial dimension til 
samhørighedspolitikken og erstattet 
"Fællesskabet" med "Unionen". Den nye 
terminologi bør derfor indføres i EGTS-
forordningen.

(4) Lissabontraktaten har tilføjet en 
territorial dimension til 
samhørighedspolitikken og erstattet 
"Fællesskabet" med "Unionen". Den nye 
terminologi bør derfor indføres i EGTS-
forordningen, og samtidig bør dens 
implementering synliggøres i betragtning 
af, at man sigter på en harmonisk 
udvikling af hele EU, hvorfor det ikke er 
retfærdigt, at de ultraperifere regioner 
ekskluderes fra starten.

Or. pt

Ændringsforslag 27
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 174 i 
TEUF, som fastsætter, at der skal lægges 
særlig vægt på landdistrikter, områder i 
en industriel overgangsproces og 
områder, der lider af alvorlige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, bl.a. de 
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nordligste meget tyndt befolkede områder 
samt ø-områder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder.

Or. pt

Ændringsforslag 28
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 349 i 
TEUF, som fastsætter, at der skal 
vedtages særlige foranstaltninger for at 
tage hensyn til den sociale og økonomiske 
situation i de ultraperifere regioner, som
forværres af visse specifikke træk, der 
alvorligt hæmmer disse regioner i deres 
udvikling.

Or. pt

Ændringsforslag 29
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Erfaringer med de EGTS'er, der er 
blevet oprettet hidtil, viser, at det nye 
retsinstrument også anvendes til 
samarbejde om gennemførelsen af andre 
europæiske politikker. EGTS'ernes 
effektivitet bør forbedres gennem 
udvidelse af EGTS'ernes 
anvendelsesområde.

(5) Erfaringer med de EGTS'er, der er 
blevet oprettet hidtil, viser, at det nye 
retsinstrument også anvendes til 
samarbejde om gennemførelsen af andre 
europæiske politikker. EGTS'ernes 
effektivitet bør forbedres gennem 
udvidelse af EGTS'ernes 
anvendelsesområde med henblik på også 
at finde mulige typer af samarbejde, der 
går videre end samhørighedspolitikken. 
EGTS'erne har potentialet til at 
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genaktivere økonomien og nå målene for 
Europa 2020-strategien. Der bør lægges 
særlig vægt på samarbejde, der styrker 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 30
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Erfaringer med de EGTS'er, der er 
blevet oprettet hidtil, viser, at det nye 
retsinstrument også anvendes til 
samarbejde om gennemførelsen af andre 
europæiske politikker. EGTS'ernes 
effektivitet bør forbedres gennem 
udvidelse af EGTS'ernes 
anvendelsesområde.

(5) Erfaringer med de EGTS'er, der er 
blevet oprettet hidtil, viser, at det nye 
retsinstrument også anvendes til 
samarbejde om gennemførelsen af andre 
europæiske politikker. Der bør derfor ikke 
foregå nogen forskelsbehandling af 
EGTS'er, som anses for at være en enkelt 
partner ved forslagsindkaldelser i 
forbindelse med EU's sektorpolitikker, og 
EGTS'ernes rolle i forbindelse med 
iværksættelsen af EU's integrerede 
politikker bør anerkendes.

Or. fr

Begrundelse

EGTS'erne kan i kraft af deres beskaffenhed søge midler fra Samhørighedsfonden, men også 
fra andre kilder til finansiering af EU's sektorpolitikker.

Ændringsforslag 31
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) EGTS'er har ofte flere administrative 
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niveauer og benytter således systemer, 
som bygger på forvaltning på flere 
niveauer. Der er således behov for mere 
fleksible ledelsesstrukturer, der kan få 
komplekse systemer til at fungere 
effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 32
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Mens artikel 3, stk. 1, litra d), i EGTS-
forordningen tillader, at organer, der er 
etableret i henhold til privatretten, kan 
blive medlem af en EGTS, forudsat at de 
anses for at være "offentligretlige organer" 
i henhold til artikel 1, stk. 9, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, kan EGTS'er 
fremover anvendes til fælles forvaltning af 
offentlige tjenester af almindelig 
økonomisk interesse eller infrastruktur. 
Andre private eller offentlige aktører kan 
derfor også blive medlem af en EGTS. 
Følgelig bør "offentlige virksomheder" 
som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester også være omfattet.

(8) Mens artikel 3, stk. 1, litra d), i EGTS-
forordningen tillader, at organer, der er 
etableret i henhold til privatretten, kan 
blive medlem af en EGTS, forudsat at de 
anses for at være "offentligretlige organer" 
i henhold til artikel 1, stk. 9, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, kan EGTS'er 
fremover anvendes til fælles forvaltning af 
offentlige tjenester, som kan reagere på 
konkrete behov i grænseområder, særligt 
for at fokusere på almindelig økonomisk 
interesse eller infrastruktur. Andre private 
eller offentlige aktører kan derfor også 
blive medlem af en EGTS. Følgelig bør 
"offentlige virksomheder" som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester også være omfattet.
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Or. en

Ændringsforslag 33
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er nødvendigt at præcisere, at et 
fremme af det territoriale samarbejde 
mellem disse regioner, som har forrang i 
EU, og deres nabostater, vil styrke deres 
indbyrdes relationer og fremme dannelsen 
af nye markeder for de europæiske 
regioner ved at udnytte de historiske og 
kulturelle synergier, som allerede findes 
mellem disse og andre lande i verden.

Or. pt

Ændringsforslag 34
Nuno Teixeira

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Potentialet hos de europæiske 
grupper for territorialt samarbejde, som 
instrumenter til at gennemføre initiativer 
og projekter i EU og til implementering af 
programmer inden for flere europæiske 
sektorpolitikker, samt nødvendigheden af, 
at disse grupper anerkendes som mulige 
strukturer til disse initiativer, projekter og 
programmer, og at de fortjener større 
synlighed og en større integration i de 
europæiske og nationale systemer i 
overensstemmelse med principperne for 
retssikkerhed. 
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Or. pt

Begrundelse

I lyset af nødvendigheden af klarhed og retslige og institutionelle rammer for EGTS'erne, som 
udtrykt i konklusionen i rapporten om anvendelse af den gamle forordning af 29 juli 2011, og 
under hensyntagen til disse gruppers potentiale, er det vigtigt at sikre en robust og enkel 
ordning, som giver retssikkerhed til alle aktører og borgere.

Ændringsforslag 35
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Erfaringer fra oprettelsen af EGTS'er 
viser, at fristen på tre måneder for en 
medlemsstats godkendelse kun sjældent er 
blevet overholdt. Fristen bør derfor 
forlænges til seks måneder. For at skabe 
retssikkerhed bør aftalen på den anden side 
anses for godkendt ved stiltiende 
overenskomst efter udløbet af denne frist. 
Mens medlemsstaterne kan anvende 
nationale regler for proceduren for denne 
godkendelse eller kan vedtage særlige 
regler inden for rammerne af de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af EGTS-
forordningen, bør undtagelser til 
bestemmelsen om stiltiende aftale efter 
udløbet af denne frist på seks måneder 
udelukkes.

(14) Erfaringer fra oprettelsen af EGTS'er 
viser, at fristen på tre måneder for en 
medlemsstats godkendelse kun sjældent er 
blevet overholdt. Fristen bør derfor 
forlænges til seks måneder. For at skabe 
retssikkerhed bør aftalen på den anden side 
anses for godkendt ved stiltiende 
overenskomst efter udløbet af denne frist. 
Mens medlemsstaterne kan anvende 
nationale regler for proceduren for denne 
godkendelse eller kan vedtage særlige 
regler inden for rammerne af de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af EGTS-
forordningen, bør undtagelser til 
bestemmelsen om stiltiende aftale efter 
udløbet af denne frist på seks måneder 
udelukkes. Den frist på seks måneder, som 
medlemsstaten har til at godkende 
oprettelsen af EGTS'er, bør være 
tilstrækkelig, så medlemsstaten kan 
udtrykke sine bekymringer med hensyn til 
oprettelsen af EGTS'er, og så ansøgerne 
kan træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at forbedre deres ansøgning.

Or. en



PE491.049v01-00 10/20 AM\903898DA.doc

DA

Ændringsforslag 36
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Erfaringer fra oprettelsen af EGTS'er 
viser, at fristen på tre måneder for en 
medlemsstats godkendelse kun sjældent er 
blevet overholdt. Fristen bør derfor 
forlænges til seks måneder. For at skabe 
retssikkerhed bør aftalen på den anden side 
anses for godkendt ved stiltiende 
overenskomst efter udløbet af denne frist. 
Mens medlemsstaterne kan anvende 
nationale regler for proceduren for denne 
godkendelse eller kan vedtage særlige 
regler inden for rammerne af de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af EGTS-
forordningen, bør undtagelser til 
bestemmelsen om stiltiende aftale efter 
udløbet af denne frist på seks måneder 
udelukkes.

(14) Erfaringer fra oprettelsen af EGTS'er 
viser, at fristen på tre måneder for en 
medlemsstats godkendelse kun sjældent er 
blevet overholdt. Fristen bør derfor 
forlænges til fire måneder. For at skabe 
retssikkerhed bør aftalen på den anden side 
anses for godkendt ved stiltiende 
overenskomst efter udløbet af denne frist. 
Mens medlemsstaterne kan anvende 
nationale regler for proceduren for denne 
godkendelse eller kan vedtage særlige 
regler inden for rammerne af de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af EGTS-
forordningen, bør undtagelser til 
bestemmelsen om stiltiende aftale efter 
udløbet af denne frist på seks måneder 
udelukkes.

Or. en

Ændringsforslag 37
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Civilsamfundets organisationer bør 
opfordres kraftigt til at deltage mere i 
oprettelsen af EGTS'er og udnytte 
muligheden af at tiltræde eksisterende 
EGTS'er.

Or. en
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Ændringsforslag 38
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Formålet med en EGTS bør udvides til 
at omfatte forenkling og fremme af 
territorialt samarbejde generelt, herunder 
strategisk planlægning og forvaltning af 
regionale og lokale forhold i 
overensstemmelse med 
samhørighedspolitikken og andre EU-
politikker, hvorved der bidrages til Europa 
2020-strategien eller gennemførelsen af 
makroregionale strategier. Endvidere bør 
det præciseres, at en given kompetence, der 
er nødvendig for en effektiv gennemførelse 
af en EGTS, bør være repræsenteret hos 
mindst ét medlem i hver af de 
medlemsstater, der er repræsenteret.

(19) Formålet med en EGTS bør udvides til 
at omfatte forenkling og fremme af 
territorialt samarbejde generelt, fjerne 
hindringer for territorialt samarbejde, 
herunder fokus på strategisk planlægning 
og forvaltning af regionale og lokale 
forhold i overensstemmelse med 
samhørighedspolitikken og andre EU-
politikker, hvorved der bidrages til Europa 
2020-strategien eller gennemførelsen af 
makroregionale strategier. Endvidere bør 
det præciseres, at en given kompetence, der 
er nødvendig for en effektiv gennemførelse 
af en EGTS, bør være repræsenteret hos 
mindst ét medlem i hver af de 
medlemsstater, der er repræsenteret.

Or. en

Ændringsforslag 39
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Formålet med en EGTS bør udvides til 
at omfatte forenkling og fremme af 
territorialt samarbejde generelt, herunder 
strategisk planlægning og forvaltning af 
regionale og lokale forhold i 
overensstemmelse med 
samhørighedspolitikken og andre EU-
politikker, hvorved der bidrages til Europa 
2020-strategien eller gennemførelsen af 
makroregionale strategier. Endvidere bør 
det præciseres, at en given kompetence, 

(19) Formålet med en EGTS bør udvides til 
at omfatte forenkling og fremme af 
territorialt samarbejde generelt, herunder 
strategisk planlægning og forvaltning af 
regionale og lokale forhold i 
overensstemmelse med 
samhørighedspolitikken og andre EU-
politikker, hvorved der bidrages til Europa 
2020-strategien eller gennemførelsen af 
makroregionale strategier. EGTS'ernes 
bidrag til virkeliggørelsen af disse 
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der er nødvendig for en effektiv 
gennemførelse af en EGTS, bør være 
repræsenteret hos mindst ét medlem i hver 
af de medlemsstater, der er repræsenteret.

strategiske mål bør derfor præciseres, når 
der indgås partnerskabsaftaler mellem 
Europa-Kommissionen og 
medlemsstaterne, og når der udarbejdes
operationelle programmer af
medlemsstater, der har EGTS'er på deres 
territorium.

Or. fr

Begrundelse

EGTS'ernes rolle i forbindelse med virkeliggørelsen af målene for samhørighedspolitikken og 
2020-strategien bør præciseres af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 40
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Det bør præciseres, at aftalen – og i 
betragtning af betydningen af dette 
spørgsmål, ikke vedtægterne - bør omfatte 
de love og regler, der finder anvendelse på 
EGTS’ens personale, samt principperne for
ordningerne vedrørende 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer. Der skal være flere 
muligheder til rådighed for EGTS'erne. De 
specifikke ordninger vedrørende 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer bør dog behandles i 
vedtægterne.

(26) Det bør præciseres, at aftalen – og i 
betragtning af betydningen af dette 
spørgsmål, ikke vedtægterne - bør omfatte 
de love og regler, der finder anvendelse på 
EGTS’ens personale, samt principperne for 
ordningerne vedrørende 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer. Der skal være flere 
muligheder til rådighed for EGTS'erne. En 
af disse muligheder er at få samme status 
som personalet i agenturerne i De 
Europæiske Fællesskaber. De specifikke 
ordninger vedrørende personaleforvaltning 
og ansættelsesprocedurer bør dog 
behandles i vedtægterne.

Or. fr

Begrundelse

De aktiviteter, der udføres af EGTS'erne, som er lokale laboratorier for den europæiske 
integration, bør tildeles en særlig europæisk status.
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Ændringsforslag 41
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Det bør præciseres, at 
medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle bestemmelser, der 
vedtages for at gennemføre EGTS-
forordningen, og fremsender disse 
bestemmelser samt enhver ændring heraf. 
For at forbedre informationsudvekslingen 
og koordinationen mellem Kommissionen, 
medlemsstaterne og Regionsudvalget bør 
det præciseres, at Kommissionen vil 
fremsende disse bestemmelser til 
medlemsstaterne og Regionsudvalget. 
Dette udvalg har oprettet en EGTS-
platform, der giver alle de berørte parter 
mulighed for at udveksle erfaringer og god 
praksis og at forbedre kommunikationen 
om EGTS-relaterede muligheder og 
udfordringer og letter udveksling af 
erfaringer om oprettelse af EGTS'er på 
territorialt plan og viden om den bedste 
praksis for territorialt samarbejde.

(32) Der bør gøres en koordineret indsats 
for bevidstgørelse blandt institutionerne, 
medlemsstaterne og regionerne med 
hensyn til de potentialer, EGTS'erne har i 
sig selv, med henblik på at opnå større 
synlighed af mulighederne for at bruge 
EGTS'erne som instrumenter for 
grænseoverskridende samarbejde i alle 
EU's politikområder. Det bør præciseres, 
at medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle bestemmelser, der 
vedtages for at gennemføre EGTS-
forordningen, og fremsender disse 
bestemmelser samt enhver ændring heraf.
For at forbedre informationsudvekslingen 
og koordinationen mellem Kommissionen, 
medlemsstaterne og Regionsudvalget bør 
det præciseres, at Kommissionen vil 
fremsende disse bestemmelser til 
medlemsstaterne og Regionsudvalget. 
Dette udvalg har oprettet en EGTS-
platform, der giver alle de berørte parter 
mulighed for at udveksle erfaringer og god 
praksis og at forbedre kommunikationen 
om EGTS-relaterede muligheder og 
udfordringer og letter udveksling af 
erfaringer om oprettelse af EGTS'er på 
territorialt plan og viden om den bedste 
praksis for territorialt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 42
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
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Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En EGTS betragtes som en enhed i den 
medlemsstat, hvor den har sit hjemsted, 
hvis det er nødvendigt at fastslå, hvilken 
lovgivning der gælder.

En EGTS betragtes som en enhed i den 
medlemsstat, hvor den har sit hjemsted, 
hvis det er nødvendigt at fastslå, hvilken 
lovgivning der gælder. De øvrige 
medlemsstater, der deltager i en EGTS, 
skal anerkende de særlige bestemmelser, 
der vedtages efter denne procedure.

Or. fr

Begrundelse

For at undgå eventuel kompleks udbygning af retsforskrifter, som kun anerkendes i visse
medlemsstater, bør princippet om gensidig anerkendelse gælde.

Ændringsforslag 43
Nuno Teixeira

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En EGTS skal bestå af medlemmer, der 
er hjemmehørende på mindst to 
medlemsstaters område, jf. dog artikel 3a, 
stk. 2.

2. En EGTS skal bestå af medlemmer, der 
er hjemmehørende på mindst to 
medlemsstaters område, jf. dog artikel 3a, 
stk. 2, og som er kompetente til at handle i 
de respektive medlemmers navn ved 
implementering af projekter og
samarbejdsprojekter.

Or. pt

Begrundelse

EGTS'erne handler i deres medlemmers navn og inden for implementering af 
samarbejdsprojekter og -programmer, det være sig territorialt samarbejde berammet af 
samhørighedspolitikken eller samarbejde, som vedrører flere europæiske sektorpolitikker. 
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EGTS'erne bør derfor ikke være instrumenter til magtsammensmeltning eller til ændringer i 
fordelingen af de tilstedeværende kompetencer og beføjelser, og heller ikke til formål, der er 
forskellige fra dem, der er fastsat i forordningen.

Ændringsforslag 44
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Organisationer, der repræsenterer 
civilsamfundet.

Or. fr

Begrundelse

Da EGTS'erne er strukturer, som er kendetegnet ved grænseoverskridende job, er det 
nødvendigt at delagtiggøre de repræsentanter fra civilsamfundet, som modtager EGTS'ernes 
tjenester.

Ændringsforslag 45
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 – litra a – afsnit 1
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter meddelelse fra det potentielle 
medlem, jf. stk. 2, godkender den 
pågældende medlemsstat under hensyn til 
sin forfatningsmæssige struktur aftalen og 
det potentielle medlems deltagelse i 
EGTS'en, medmindre den finder, at en 
sådan deltagelse ikke er forenelig med 
denne forordning, anden EU-lovgivning 
vedrørende EGTS'ens aktiviteter eller 
national lovgivning vedrørende det 

Efter meddelelse fra det potentielle 
medlem, jf. stk. 2, godkender den 
pågældende medlemsstat under hensyn til 
sin forfatningsmæssige struktur aftalen og 
det potentielle medlems deltagelse i 
EGTS'en, medmindre den finder, at en 
sådan deltagelse ikke er forenelig med 
denne forordning, anden EU-lovgivning 
vedrørende EGTS'ens aktiviteter eller 
national lovgivning vedrørende det 
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potentielle medlems beføjelser, eller at en 
sådan deltagelse ikke er berettiget af 
hensyn til den offentlige interesse eller den 
offentlige orden i den pågældende 
medlemsstat. I så fald begrunder 
medlemsstaten, hvorfor den ikke kan give 
sin godkendelse, eller foreslår de 
nødvendige ændringer af aftalen med 
henblik på at muliggøre det potentielle 
medlems deltagelse.

potentielle medlems beføjelser, eller at en 
sådan deltagelse ikke er berettiget af 
hensyn til den offentlige interesse eller den 
offentlige orden i den pågældende 
medlemsstat. I så fald begrunder 
medlemsstaten, hvorfor den ikke kan give 
sin godkendelse, eller foreslår de 
nødvendige ændringer af aftalen med 
henblik på at muliggøre det potentielle 
medlems deltagelse. Den frist på seks
måneder, som medlemsstaten har til at 
godkende oprettelsen af EGTS'er, skal 
være tilstrækkelig, så medlemsstaten kan 
udtrykke sine bekymringer med hensyn til 
den indgivne ansøgning, og ligeledes så 
ansøgerne kan reagere på bekymringerne 
og fjerne mangler ved ansøgningen. 
Eventuelle forsinkelser i processen bør 
undgås, og fristen for godkendelse på seks
måneder bør under ingen 
omstændigheder forlænges.

Or. en

Ændringsforslag 46
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 – litra a – afsnit 2
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer generelt 
beslutning senest seks måneder efter 
datoen for modtagelsen af en anmodning i 
henhold til stk. 2. Hvis den pågældende 
medlemsstat ikke reagerer inden udløbet af 
den fastsatte frist, betragtes aftalen som 
godkendt.

Medlemsstaterne træffer generelt 
beslutning senest fire måneder efter datoen 
for modtagelsen af en anmodning i henhold 
til stk. 2. Hvis den pågældende 
medlemsstat ikke reagerer inden udløbet af 
den fastsatte frist, betragtes aftalen som 
godkendt.

Or. en
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Ændringsforslag 47
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En EGTS handler inden for rammerne af 
de opgaver, som den har fået overdraget, 
og som omfatter lettelse og fremme af det 
territoriale samarbejde med henblik på at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, og som 
fastlægges af medlemmerne med 
udgangspunkt i, at de alle ligger inden for 
rammerne af den kompetence, som mindst 
et medlem fra hver enkelt medlemsstat, der 
er repræsenteret i den pågældende EGTS, 
har i henhold til national lovgivning.

2. En EGTS handler inden for rammerne af 
de opgaver, som den har fået overdraget, 
og som omfatter lettelse og fremme af det 
territoriale samarbejde med henblik på at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, overvindelse af 
hindringer for det indre marked, og som 
fastlægges af medlemmerne med 
udgangspunkt i, at de alle ligger inden for 
rammerne af den kompetence, som mindst 
et medlem fra hver enkelt medlemsstat, der 
er repræsenteret i den pågældende EGTS, 
har i henhold til national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 48
László Surján

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En EGTS kan gennemføre specifikke 
territoriale samarbejdsopgaver mellem 
dens medlemmer med sigte på det mål, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller 
uden finansielt bidrag fra Unionen.

En EGTS kan gennemføre specifikke 
territoriale samarbejdsopgaver mellem 
dens medlemmer med sigte på det mål, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller 
uden finansielt bidrag fra Unionen.
Beskatningen af dem og betingelserne for 
finansiering via partnerskaber mellem 
den offentlige og den private sektor bør 
også forbedres.
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Or. en

Ændringsforslag 49
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikt kan en EGTS' opgaver vedrøre 
gennemførelse af samarbejdsprogrammer 
eller dele heraf eller aktiviteter, der støttes 
af Unionen gennem Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og/eller Samhørighedsfonden.

Specifikt kan en EGTS' opgaver vedrøre 
gennemførelse af samarbejdsprogrammer 
eller dele heraf, fastlæggelse og 
iværksættelse af integrerede territoriale 
strategier eller aktiviteter, der støttes af 
Unionen gennem Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, og/eller (slettes og erstattes af 
komma) Samhørighedsfonden og/eller 
projektindkaldelser i forbindelse med 
EU's sektorpolitikker.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at anerkende den strategiske værdi af EGTS'erne og deres evne til at 
anvende forskellige finansieringskilder.

Ændringsforslag 50
Catherine Grèze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan begrænse de 
opgaver, EGTS'er kan udføre uden 
finansielt bidrag fra Unionen. 
Medlemsstaterne kan imidlertid ikke 

udgår
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udelukke de foranstaltninger, der er 
omfattet af de prioriterede investeringer 
under EU's samhørighedspolitik, som blev 
vedtaget for perioden 2014-2020.

Or. fr

Ændringsforslag 51
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, 
EGTS'er kan udføre uden finansielt bidrag 
fra Unionen. Medlemsstaterne kan 
imidlertid ikke udelukke de 
foranstaltninger, der er omfattet af de 
prioriterede investeringer under EU's 
samhørighedspolitik, som blev vedtaget for 
perioden 2014-2020.

Medlemsstaterne kan ikke begrænse de 
opgaver, EGTS'er kan udføre med
finansielt bidrag fra Unionen, herunder de 
foranstaltninger, der er omfattet af de 
prioriterede investeringer under EU's 
samhørighedspolitik, som blev vedtaget for 
perioden 2014-2020.

Or. fr

Begrundelse

Da en EGTS får status som juridisk person, er det ikke relevant at nævne medlemsstaternes 
mulighed for at begrænse EGTS'ernes opgaver.

Ændringsforslag 52
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – afsnit 4
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ligebehandling af alt personale, For at sikre ligebehandling af alt personale, 
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der arbejder samme sted, kan den nationale 
lovgivning og de nationale regler, uanset 
om der er tale om offentlig ret eller 
privatret, være underlagt supplerende ad 
hoc-regler fastsat af EGTS'en.

der arbejder samme sted, kan den nationale 
lovgivning og de nationale regler, uanset
om der er tale om offentlig ret eller 
privatret, være underlagt supplerende ad 
hoc-regler fastsat af EGTS'en. Disse kan 
nærme sig den europæiske status, der 
gives til ansatte i EU's agenturer.

Or. fr

Begrundelse

For så vidt angår de aktiviteter, der udføres af EGTS'erne, som er lokale laboratorier for den 
europæiske integration, bør EGTS'ernes ansatte tildeles en særlig europæisk status.


