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Módosítás 24
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e jelentésben bejelentette, 
hogy az EGTC-k létrehozásának és 
működtetésének elősegítésére az EGTC-
rendelet korlátozott számú módosítását, 
valamint egyes létező rendelkezések 
tisztázását szándékozik javasolni. A 
javaslat célja, hogy az új EGTC-k 
létrehozásának akadályait megszüntesse, 
miközben a létező csoportosulások 
folytonosságát fenntartsa és a működésüket 
elősegítse, ezzel lehetővé téve a 
csoportosulások elterjedtebb alkalmazását, 
ami hozzájárhat a közintézmények közötti 
jobb együttműködéshez és a jobb 
szakpolitikai összhanghoz anélkül, hogy a 
nemzeti közigazgatásoknak vagy európai 
igazgatásnak további terhet jelentene.

(2) A Bizottság e jelentésben bejelentette, 
hogy az EGTC-k létrehozásának és 
működtetésének elősegítésére az EGTC-
rendelet korlátozott számú módosítását, 
valamint egyes létező rendelkezések 
tisztázását szándékozik javasolni. A 
javaslat célja, hogy az új EGTC-k 
létrehozásának akadályait megszüntesse, a 
tengeri határok mentén fekvő, egymástól 
legfeljebb 150 km távolságra található
legkülső régiók esetében is, miközben a 
létező csoportosulások folytonosságát 
fenntartsa és a működésüket elősegítse, 
ezzel lehetővé téve a csoportosulások 
elterjedtebb alkalmazását, ami hozzájárhat 
a közintézmények közötti jobb 
együttműködéshez és a jobb szakpolitikai 
összhanghoz anélkül, hogy a nemzeti 
közigazgatásoknak vagy európai 
igazgatásnak további terhet jelentene.

Or. pt

Módosítás 25
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A csoportosulás létrehozásáról 
tagjainak és azok nemzeti hatóságainak 
kell dönteniük, és nem merül fel 
automatikusan uniós szintű jogi vagy
pénzügyi előny nyújtásának kérdése.

(3) Tevékenységeik és a többszintű 
kormányzáshoz való hozzájárulásuk 
egyediségére való tekintettel az EGTC-k
uniós szintű egyedi pénzügyi 
támogatásokat kaphatnak, mivel a 
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határokon átnyúló együttműködés kiemelt 
eszközeinek minősülnek.

Or. fr

Indokolás

Jóllehet az EGTC-k létrehozásáról a tagállamok döntenek, viszont az EGTC-k hozzájárulnak 
az uniós célkitűzésekhez, és ezért fontos, hogy például a területi együttműködés keretében 
különleges finanszírozásban részesülhessenek.

Módosítás 26
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Lisszaboni Szerződés a kohéziós 
politikát kiegészítette a területi 
dimenzióval, és a „Közösség” elnevezés 
helyett az „Unió” megnevezést alkalmazta. 
Az új szóhasználatot ezért át kell venni az 
EGTC-rendeletbe.

(4) A Lisszaboni Szerződés a kohéziós 
politikát kiegészítette a területi 
dimenzióval, és a „Közösség” elnevezés 
helyett az „Unió” megnevezést alkalmazta. 
Az új szóhasználatot ezért át kell venni az 
EGTC-rendeletbe, ugyanakkor – mivel az 
egész Európai Unió harmonikus fejlődése 
a cél – megvalósítását is láthatóvá kell 
tenni, ezért a legkülső régiókat eleve 
kizárni nem igazságos.

Or. pt

Módosítás 27
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az EUMSZ 174. cikkével 
összhangban, amely kimondja, hogy 
kiemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki 
térségeket, az ipari átalakulás által 
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érintett térségeket és az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók. 

Or. pt

Módosítás 28
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) AZ EUMSZ 349. cikkével 
összhangban, amely kimondja, hogy 
egyedi intézkedéseket kell elfogadni, 
figyelembe véve a legkülső régiók 
gazdasági és társadalmi helyzetét, amit 
bizonyos jellemzők súlyosbítanak és 
súlyosan hátráltatják a fejlődést.

Or. pt

Módosítás 29
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az eddig megalakult csoportosulások 
kapcsán nyert tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az új jogi eszközt más európai 
szakpolitikák végrehajtása érdekében 
megvalósított együttműködés esetében is 
alkalmazzák. Az EGTC-k hatékonyságát és 
eredményességét az EGTC-k jellegének 
szélesítésével fokozni kell.

(5) Az eddig megalakult csoportosulások 
kapcsán nyert tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az új jogi eszközt más európai 
szakpolitikák végrehajtása érdekében 
megvalósított együttműködés esetében is 
alkalmazzák. Az EGTC-k hatékonyságát és 
eredményességét az EGTC-k jellegének 
szélesítésével fokozni kell, hogy meg 
lehessen teremteni az együttműködés e 
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típusainak a kohéziós politikán kívüli, 
további lehetőségeit. Az EGTC-k 
magukban hordozzák a gazdaság 
helyreállításának és az Európa 2020 
stratégia célkitűzései megvalósításának 
lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell 
szentelni a munkaerőpiac fejlesztésével 
kapcsolatos együttműködésnek.

Or. en

Módosítás 30
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az eddig megalakult csoportosulások 
kapcsán nyert tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az új jogi eszközt más európai 
szakpolitikák végrehajtása érdekében 
megvalósított együttműködés esetében is 
alkalmazzák. Az EGTC-k hatékonyságát
és eredményességét az EGTC-k jellegének 
szélesítésével fokozni kell.

(5) Az eddig megalakult csoportosulások 
kapcsán nyert tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az új jogi eszközt más európai 
szakpolitikák végrehajtása érdekében 
megvalósított együttműködés esetében is 
alkalmazzák. Ezért fontos, hogy az EGTC-
ket – amelyeket az uniós ágazati 
politikákhoz kapcsolódóan kiírt, 
projektekre irányuló pályázati felhívások 
során egyetlen partnernek tekintenek – ne 
érje hátrányos megkülönböztetés, és el 
kell ismerni az Európai Unió integrált 
politikáinak végrehajtásában játszott 
szerepüket.

Or. fr

Indokolás

Jellegüknél fogva az EGTC-k jogosultak lehetnek a kohéziós alapokból nyújtott 
támogatásokra, de az Európai Unió ágazati politikáinak finanszírozására szolgáló más 
forrásokra is.

Módosítás 31
László Surján
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az EGTC-k gyakran különböző 
közigazgatási szintekhez kapcsolódnak, és 
így többszintű igazgatási rendszerek 
jönnek létre. Az összetett rendszerek 
eredményes működése érdekében 
rugalmasabb irányítási struktúrákra van 
szükség.

Or. en

Módosítás 32
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Miközben az EGTC-rendelet 3. cikke 
(1) bekezdésének d) pontja megengedi, 
hogy a magánjog alapján létrehozott 
intézmények is EGTC-taggá váljanak, 
feltéve, hogy az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. 
cikke (9) bekezdésének értelmében vett 
közjogi intézménynek minősülnek, az 
EGTC-k a jövőben felhasználhatók 
általános gazdasági érdekű 
közszolgáltatások vagy infrastruktúrák 
közös irányítására is. Ezért más magánjogi 
vagy közjogi szereplők is a csoportosulás 
tagjává válhatnak. A rendeletnek 
következésképpen ki kell terjednie a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 

(8) Miközben az EGTC-rendelet 3. cikke 
(1) bekezdésének d) pontja megengedi, 
hogy a magánjog alapján létrehozott 
intézmények is EGTC-taggá váljanak, 
feltéve, hogy az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. 
cikke (9) bekezdésének értelmében vett 
közjogi intézménynek minősülnek, az 
EGTC-k a jövőben felhasználhatók a 
határokon átnyúló régiók valós 
szükségleteinek kielégítésére irányuló 
közszolgáltatások közös irányítására is; 
különös tekintettel az általános gazdasági 
érdekű közszolgáltatásokra vagy 
infrastruktúrákra. Ezért más magánjogi 
vagy közjogi szereplők is a csoportosulás 
tagjává válhatnak. A rendeletnek 
következésképpen ki kell terjednie a 
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március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében vett 
közvállalkozásokra is.

vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében vett 
közvállalkozásokra is.

Or. en

Módosítás 33
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ki kell emelni, hogy e régiók –
amelyeket az EU előörseinek tekintenek –
és a szomszédos országok közötti területi 
együttműködésnek a köztük és a világ más 
országai között már meglévő történelmi és 
kulturális szinergiák felhasználásával 
történő előmozdítása erősíti 
kapcsolataikat és elősegíti új piacok 
létrejöttét az európai régiók számára.

Or. pt

Módosítás 34
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az európai területi együttműködési 
csoportok nagyobb láthatóságot 
érdemelnek és a jogbiztonság elveinek 
megfelelően jobban be kell őket illeszteni 
az európai és nemzeti jogrendszerekbe, 
mivel megvan annak a lehetősége, hogy az 
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uniós kezdeményezések és projektek 
megvalósításának, illetve a különböző 
európai ágazati politikák programjai 
végrehajtásának eszközei legyenek, 
valamint hogy e kezdeményezések, 
projektek és programok vonatkozásában 
választható struktúraként elismerhetők 
legyenek.

Or. pt

Indokolás

Mivel a korábbi rendelet végrehajtásáról szóló 2011. július 29-i jelentés szerint tisztázni kell 
az EGTC-k jogi és intézményes hátterét, szilárd és egyszerű rendszert kell kialakítani, amely 
mind a részt vevő felek, mind a polgárok számára jogbiztonságot jelent.

Módosítás 35
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A csoportosulások létrehozása 
kapcsán szerzett tapasztalat azt mutatja, 
hogy ritkán tartották be a tagállam számára 
a jóváhagyásra előírt három hónapos 
időtartamot. Ezt az időszakot ezért meg 
kell hosszabbítani hat hónapra. Másrészről, 
ezen időtartam letelte után a jogi biztonság 
megteremtése érdekében az egyezményt 
hallgatólagos beleegyezéssel 
jóváhagyottnak kell tekinteni. Bár a 
tagállamok nemzeti szabályokat 
alkalmazhatnak az ilyen jóváhagyásra 
vonatkozó eljárás tekintetében, vagy 
egyedi szabályokat alkothatnak az EGTC-
rendelet végrehajtására hozott nemzeti 
szabályok keretében, a hat hónapos időszak 
eltelte után a hallgatólagos beleegyezésre 
vonatkozó rendelkezéstől való eltéréseket 
ki kell zárni.

(14) A csoportosulások létrehozása 
kapcsán szerzett tapasztalat azt mutatja, 
hogy ritkán tartották be a tagállam számára 
a jóváhagyásra előírt három hónapos 
időtartamot. Ezt az időszakot ezért meg 
kell hosszabbítani hat hónapra. Másrészről, 
ezen időtartam letelte után a jogi biztonság 
megteremtése érdekében az egyezményt 
hallgatólagos beleegyezéssel 
jóváhagyottnak kell tekinteni. Bár a 
tagállamok nemzeti szabályokat 
alkalmazhatnak az ilyen jóváhagyásra 
vonatkozó eljárás tekintetében, vagy 
egyedi szabályokat alkothatnak az EGTC-
rendelet végrehajtására hozott nemzeti 
szabályok keretében, a hat hónapos időszak 
eltelte után a hallgatólagos beleegyezésre 
vonatkozó rendelkezéstől való eltéréseket 
ki kell zárni. Az EGTC-k 
megalakulásának jóváhagyásra a 
tagállam számára előírt hat hónapos 
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időtartam elegendő időt biztosít a tagállam 
számára az EGTC-k létrehozásával 
kapcsolatos aggályai kifejezésére, 
valamint a kérelmezők számára a kérelem 
javításához szükséges lépések 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 36
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A csoportosulások létrehozása 
kapcsán szerzett tapasztalat azt mutatja, 
hogy ritkán tartották be a tagállam számára 
a jóváhagyásra előírt három hónapos 
időtartamot. Ezt az időszakot ezért meg 
kell hosszabbítani hat hónapra. Másrészről, 
ezen időtartam letelte után a jogi biztonság 
megteremtése érdekében az egyezményt 
hallgatólagos beleegyezéssel 
jóváhagyottnak kell tekinteni. Bár a 
tagállamok nemzeti szabályokat 
alkalmazhatnak az ilyen jóváhagyásra 
vonatkozó eljárás tekintetében, vagy 
egyedi szabályokat alkothatnak az EGTC-
rendelet végrehajtására hozott nemzeti 
szabályok keretében, a hat hónapos időszak 
eltelte után a hallgatólagos beleegyezésre 
vonatkozó rendelkezéstől való eltéréseket 
ki kell zárni.

(14) A csoportosulások létrehozása 
kapcsán szerzett tapasztalat azt mutatja, 
hogy ritkán tartották be a tagállam számára 
a jóváhagyásra előírt három hónapos 
időtartamot. Ezt az időszakot ezért meg 
kell hosszabbítani négy hónapra. 
Másrészről, ezen időtartam letelte után a 
jogi biztonság megteremtése érdekében az 
egyezményt hallgatólagos beleegyezéssel 
jóváhagyottnak kell tekinteni. Bár a 
tagállamok nemzeti szabályokat 
alkalmazhatnak az ilyen jóváhagyásra 
vonatkozó eljárás tekintetében, vagy 
egyedi szabályokat alkothatnak az EGTC-
rendelet végrehajtására hozott nemzeti 
szabályok keretében, a hat hónapos időszak 
eltelte után a hallgatólagos beleegyezésre 
vonatkozó rendelkezéstől való eltéréseket 
ki kell zárni.

Or. en

Módosítás 37
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Határozottan ösztönözni kell, hogy a 
civil társadalmi szervezetek 
hangsúlyosabban részt vegyenek az 
EGTC-k létrehozásában, valamint 
nagyobb mértékben éljenek a már létező 
csoportosulásokhoz való csatlakozás 
lehetőségével.

Or. en

Módosítás 38
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A csoportosulások célját ki kell 
bővíteni, hogy kiterjedjen általánosságban 
a területi együttműködés lehetővé tételére 
és elősegítésére, beleértve a stratégiai 
tervezést, valamint a regionális és helyi 
ügyek kezelését a kohéziós politikával és 
más uniós szakpolitikákkal összhangban, 
hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 
stratégia vagy más makroregionális 
stratégiák végrehajtásához. Egyértelművé 
kell tenni továbbá, hogy a csoportosulás 
hatékony működéséhez szükséges adott 
hatáskört a képviselt tagállamok 
mindegyikében legalább egy tagnak 
képviselnie kell.

(19) A csoportosulások célját ki kell 
bővíteni, hogy a területi együttműködés 
akadályainak felszámolása révén
kiterjedjen általánosságban a területi 
együttműködés lehetővé tételére és 
elősegítésére, beleértve és kiemelve a 
stratégiai tervezést, valamint a regionális és 
helyi ügyek kezelését a kohéziós 
politikával és más uniós szakpolitikákkal 
összhangban, hozzájárulva ezáltal az 
Európa 2020 stratégia vagy más 
makroregionális stratégiák 
végrehajtásához. Egyértelművé kell tenni 
továbbá, hogy a csoportosulás hatékony 
működéséhez szükséges adott hatáskört a 
képviselt tagállamok mindegyikében 
legalább egy tagnak képviselnie kell.

Or. en

Módosítás 39
Gilles Pargneaux
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A csoportosulások célját ki kell 
bővíteni, hogy kiterjedjen általánosságban 
a területi együttműködés lehetővé tételére 
és elősegítésére, beleértve a stratégiai 
tervezést, valamint a regionális és helyi 
ügyek kezelését a kohéziós politikával és 
más uniós szakpolitikákkal összhangban, 
hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 
stratégia vagy más makroregionális 
stratégiák végrehajtásához. Egyértelművé 
kell tenni továbbá, hogy a csoportosulás 
hatékony működéséhez szükséges adott 
hatáskört a képviselt tagállamok 
mindegyikében legalább egy tagnak 
képviselnie kell.

(19) A csoportosulások célját ki kell 
bővíteni, hogy kiterjedjen általánosságban 
a területi együttműködés lehetővé tételére 
és elősegítésére, beleértve a stratégiai 
tervezést, valamint a regionális és helyi 
ügyek kezelését a kohéziós politikával és 
más uniós szakpolitikákkal összhangban, 
hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 
stratégia vagy más makroregionális 
stratégiák végrehajtásához. Ezért az 
Európai Bizottság és a tagállamok közötti 
partnerségi szerződések megkötésekor, és 
akkor, amikor olyan tagállamok 
dolgoznak ki operatív programokat, 
amelyek területén EGTC-k vannak, 
pontosan meg kell határozni, hogy az 
EGTC-k hogyan járulnak hozzá e 
stratégiai célkitűzések megvalósításához.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak pontosan meg kell határozniuk, hogy az EGTC-k milyen szerepet játszanak a 
kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításában.

Módosítás 40
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Egyértelművé kell tenni, hogy, 
tekintettel e kérdés fontosságára, nem az 
alapszabálynak, hanem az egyezménynek 
kell tartalmaznia az EGTC munkavállalóira 
alkalmazandó jogot és szabályokat, 
valamint a személyzeti irányításra és a 
személyfelvételi eljárásokra irányadó 

(26) Egyértelművé kell tenni, hogy, 
tekintettel e kérdés fontosságára, nem az 
alapszabálynak, hanem az egyezménynek 
kell tartalmaznia az EGTC munkavállalóira 
alkalmazandó jogot és szabályokat, 
valamint a személyzeti irányításra és a 
személyfelvételi eljárásokra irányadó 
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alapelveket. Több alternatívának kell az 
EGTC-k rendelkezésére állnia. 
Ugyanakkor a személyzeti irányítás és 
személyfelvételi eljárások konkrét rendjét 
az alapszabályban kell meghatározni.

alapelveket. Több alternatívának kell az 
EGTC-k rendelkezésére állnia. Ezek közül 
az egyik az, hogy az Európai Unió
ügynökségeinek személyzetével azonos 
jogállást kapnak. Ugyanakkor a 
személyzeti irányítás és személyfelvételi 
eljárások konkrét rendjét az alapszabályban 
kell meghatározni.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az európai integráció helyi laboratóriumaiként milyen tevékenységeket 
végeznek, az EGTC-knek egyedi uniós jogállást kellene kapniuk.

Módosítás 41
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Egyértelművé kell tenni, hogy a 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
általuk az EGTC-rendelet végrehajtása 
érdekében elfogadott bármely 
rendelkezésről, és megküldik ezeket a 
rendelkezéseket, valamint azok 
módosításait. A Bizottság, a tagállamok és 
a Régiók Bizottsága közötti tájékoztatás és 
koordináció javítása érdekében rögzíteni 
kell, hogy a Bizottság továbbítja ezeket a 
rendelkezéseket a tagállamokhoz és a 
Régiók Bizottságához. A Régiók 
Bizottsága létrehozott egy EGTC-
platformot, amely lehetővé teszi 
valamennyi érdekelt fél számára, hogy 
tapasztalataikat és jó gyakorlataikat 
kicseréljék, javítsák a kommunikációt a 
csoportosulások előtt álló lehetőségekről és 
kihívásokról, elősegítve az EGTC-k 
létrehozása kapcsán nyert tapasztalatok 
területi szintű cseréjét és a területi 
együttműködéssel kapcsolatban kialakított 

(32) Összehangolt erőfeszítésekkel kell az 
intézmények, a tagállamok és a régiók 
figyelmét felhívni a csoportosulásokban 
rejlő lehetőségekre, ezáltal láthatóbbá téve 
annak lehetőségeit, hogy a 
csoportosulásokat valamennyi uniós 
szakpolitikai területen alkalmazni lehet a 
határokon átnyúló együttműködés 
eszközeiként. Egyértelművé kell tenni, 
hogy a tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az általuk az EGTC-rendelet 
végrehajtása érdekében elfogadott bármely 
rendelkezésről, és megküldik ezeket a 
rendelkezéseket, valamint azok 
módosításait. A Bizottság, a tagállamok és 
a Régiók Bizottsága közötti tájékoztatás és 
koordináció javítása érdekében rögzíteni 
kell, hogy a Bizottság továbbítja ezeket a 
rendelkezéseket a tagállamokhoz és a 
Régiók Bizottságához. A Régiók 
Bizottsága létrehozott egy EGTC-
platformot, amely lehetővé teszi 
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legjobb gyakorlatokról a tudás 
megosztását.

valamennyi érdekelt fél számára, hogy 
tapasztalataikat és jó gyakorlataikat 
kicseréljék, javítsák a kommunikációt a 
csoportosulások előtt álló lehetőségekről és 
kihívásokról, elősegítve az EGTC-k 
létrehozása kapcsán nyert tapasztalatok 
területi szintű cseréjét és a területi 
együttműködéssel kapcsolatban kialakított 
legjobb gyakorlatokról a tudás 
megosztását.

Or. en

Módosítás 42
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
1082/2006/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EGTC-t az alkalmazandó jog 
meghatározása szempontjából azon 
tagállam jogalanyának kell tekinteni, 
amelyben a bejegyzett székhelye van.

Az EGTC-t az alkalmazandó jog 
meghatározása szempontjából azon 
tagállam jogalanyának kell tekinteni, 
amelyben a bejegyzett székhelye van. 
Ugyanakkor az EGTC-ben részt vevő 
többi tagállamnak el kell ismernie az ezen 
eljárás szerint elfogadott 
különrendelkezéseket.

Or. fr

Indokolás

A csupán egyes tagállamokban elismert jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatos 
bonyodalmak elkerülése érdekében a kölcsönös elismerés elvét kell érvényesíteni.

Módosítás 43
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 bekezdés – b pont
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1082/2006/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csoportosulás olyan tagokból áll, 
amelyek legalább két tagállam területén 
helyezkednek el, kivéve azokat az eseteket, 
amelyekről a 3a. cikk (2) bekezdése 
rendelkezik.

(2) A csoportosulásnak, amely olyan 
tagokból áll, amelyek legalább két tagállam 
területén helyezkednek el, kivéve azokat az 
eseteket, amelyekről a 3a. cikk (2) 
bekezdése rendelkezik, jogában áll az 
együttműködési projektek és programok 
végrehajtásával kapcsolatosan a tagok 
nevében eljárni.

Or. pt

Indokolás

A területi, a kohéziós politika keretében működő, vagy a különböző európai ágazati 
politikákhoz kapcsolódó együttműködési projektek és programok végrehajtásával 
kapcsolatban az EGTC-k járnak el a tagjaik nevében. Ezért az EGTC-k nem lehetnek a 
hatalmi fúzió, sem a meglévő jogkörök és jogok elosztása megváltoztatásának, sem pedig a 
rendeletben meghatározottaktól eltérő célok eszközei.

Módosítás 44
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a civil társadalmat képviselő 
szervezetek.

Or. fr

Indokolás

Mivel az EGTC-k a határokon átnyúló lakott területekhez és foglalkoztatási övezetekhez 
kapcsolódó struktúrák, az általuk kínált szolgáltatások címzettjeit, a civil társadalom 
képviselőit is be kell vonni.

Módosítás 45
László Surján
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 bekezdés – a pont – 1 albekezdés
1082/2006/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A leendő tag által a (2) bekezdés 
értelmében küldött értesítést követően az 
érintett tagállam jogrendjének 
figyelembevételével jóváhagyja az 
egyezményt és a leendő tag részvételét a 
csoportosulásban, kivéve, ha úgy ítéli meg, 
hogy e részvétel nem felel meg e 
rendeletnek, a csoportosulás 
tevékenységeire vonatkozó más uniós 
jogszabályoknak, vagy a leendő tag 
hatáskörére vonatkozó nemzeti jognak, 
vagy e részvétel nem indokolt az adott 
tagállam közérdeke alapján. Ilyen esetben a 
tagállamnak meg kell indokolnia a 
hozzájárulás megtagadását, vagy javaslatot 
kell tennie az egyezményben szükséges 
módosításokra, hogy lehetővé tegye a 
leendő tag részvételét.

A leendő tag által a (2) bekezdés 
értelmében küldött értesítést követően az 
érintett tagállam jogrendjének 
figyelembevételével jóváhagyja az 
egyezményt és a leendő tag részvételét a 
csoportosulásban, kivéve, ha úgy ítéli meg, 
hogy e részvétel nem felel meg e 
rendeletnek, a csoportosulás 
tevékenységeire vonatkozó más uniós 
jogszabályoknak, vagy a leendő tag 
hatáskörére vonatkozó nemzeti jognak, 
vagy e részvétel nem indokolt az adott 
tagállam közérdeke alapján. Ilyen esetben a 
tagállamnak meg kell indokolnia a 
hozzájárulás megtagadását, vagy javaslatot 
kell tennie az egyezményben szükséges 
módosításokra, hogy lehetővé tegye a 
leendő tag részvételét. Az EGTC-k 
megalakulásának jóváhagyásra a 
tagállam számára előírt hat hónapos 
időtartam elegendő időt biztosít a tagállam 
számára a benyújtott kérelemmel 
kapcsolatos aggályai kifejezésére, 
valamint a kérelmezők számára az 
aggályokkal kapcsolatos reakcióra és a 
kérelem hiányosságainak kiküszöbölésére.
Az eljárás során minden késedelem 
kerülendő, és a jóváhagyási eljárás hat 
hónapos időtartamát semmilyen 
körülmények között nem lehet 
meghosszabbítani.

Or. en

Módosítás 46
Oldřich Vlasák
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 bekezdés – a pont – 2 albekezdés
1082/2006/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamnak a (2) bekezdés értelmében a 
kérelem kézhezvételétől számított hat
hónapon belül döntést kell hoznia. 
Amennyiben az érintett tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem 
válaszol a kérelemre, az egyezményt 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

A tagállamnak a (2) bekezdés értelmében a 
kérelem kézhezvételétől számított négy
hónapon belül döntést kell hoznia. 
Amennyiben az érintett tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem 
válaszol a kérelemre, az egyezményt 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 47
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés – a pont
1082/2006/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csoportosulás a rábízott feladatok 
határain belül köteles eljárni, amelyek a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megerősítését célzó területi együttműködés 
lehetővé tételét és elősegítését képezik, és 
amelyeket a csoportosulás tagjai 
határoznak meg úgy, hogy valamennyi 
feladatnak a csoportosulásban képviselt 
valamennyi tagállamból legalább egy tag 
nemzeti joga szerinti hatáskörén belül kell 
lennie.

(2) A csoportosulás a rábízott feladatok 
határain belül köteles eljárni, amelyek a 
belső piaci akadályok felszámolásával a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megerősítését célzó területi együttműködés 
lehetővé tételét és elősegítését képezik, és 
amelyeket a csoportosulás tagjai 
határoznak meg úgy, hogy valamennyi 
feladatnak a csoportosulásban képviselt 
valamennyi tagállamból legalább egy tag 
nemzeti joga szerinti hatáskörén belül kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 48
László Surján
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés – a pont
1082/2006/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csoportosulások a tagjaik közötti területi 
együttműködés keretén belül egyedi 
fellépéseket hajthatnak végre az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett célkitűzésen belül, 
az Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy 
anélkül.

A csoportosulások a tagjaik közötti területi 
együttműködés keretén belül egyedi 
fellépéseket hajthatnak végre az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett célkitűzésen belül, 
az Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy 
anélkül. Ezek adózását, a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek általi 
finanszírozásának feltételeit szintén 
fejleszteni kell.

Or. en

Módosítás 49
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés – a pont
1082/2006/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csoportosulások feladatai konkrétan az 
Európai Unió – az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap 
és/vagy a Kohéziós Alap révén nyújtott –
társfinanszírozásában, területi 
együttműködésben megvalósuló 
programok, tevékenységek vagy azok egy 
részének végrehajtására irányulhatnak.

A csoportosulások feladatai konkrétan az 
Európai Unió – az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap 
és/vagy a Kohéziós Alap révén és/vagy az 
Európai Unió ágazati politikáihoz 
kapcsolódó, projektekre irányuló pályázati 
felhívások keretében nyújtott –
társfinanszírozásában, területi 
együttműködésben megvalósuló 
programok, tevékenységek vagy azok egy 
részének végrehajtására, integrált területi 
stratégiák meghatározására és 
végrehajtására irányulhatnak.

Or. fr
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Indokolás

El kell ismerni az EGTC-k stratégiai értékét és azt, hogy joguk van igénybe venni a különféle 
finanszírozási forrásokat.

Módosítás 50
Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés – a pont
1082/2006/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok korlátozhatják a fellépések 
azon körét, amelyeket a csoportosulások 
az Unió pénzügyi hozzájárulása nélkül 
végezhetnek. A tagállamok azonban nem 
zárhatják ki e körből azon fellépéseket, 
amelyekre az Unió 2014–2020 közötti 
időszakra elfogadott kohéziós politikája 
értelmében a beruházási prioritások 
kiterjednek.

törölve

Or. fr

Módosítás 51
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés – a pont
1082/2006/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok korlátozhatják a fellépések 
azon körét, amelyeket a csoportosulások az 
Unió pénzügyi hozzájárulása nélkül
végezhetnek. A tagállamok azonban nem 
zárhatják ki e körből azon fellépéseket, 
amelyekre az Unió 2014–2020 közötti 
időszakra elfogadott kohéziós politikája 

A tagállamok nem korlátozhatják a 
fellépések azon körét, amelyeket a 
csoportosulások az Unió pénzügyi 
hozzájárulásával végezhetnek, különösen 
azokat a fellépéseket, amelyekre az Unió 
2014–2020 közötti időszakra elfogadott 
kohéziós politikája értelmében a 
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értelmében a beruházási prioritások 
kiterjednek.

beruházási prioritások kiterjednek.

Or. fr

Indokolás

Mivel az EGTC-t önálló jogi személyiséggel ruházzák fel, többé nem releváns az arra való 
hivatkozás, hogy a tagállamok korlátozhatják az EGTC-k tevékenységét.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyzet ugyanazon helyszínen 
dolgozó valamennyi tagját megillető 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében az 
adott tagállam nemzeti – közjogi vagy 
magánjogi – törvényeit és szabályait a 
csoportosulás az általa meghatározott 
további eseti szabályokkal egészítheti ki.

A személyzet ugyanazon helyszínen 
dolgozó valamennyi tagját megillető 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében az 
adott tagállam nemzeti – közjogi vagy 
magánjogi – törvényeit és szabályait a 
csoportosulás az általa meghatározott 
további eseti szabályokkal egészítheti ki. 
Ezek hasonlóak lehetnek az Európai Unió 
ügynökségei személyzetének biztosított 
európai jogálláshoz.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az európai integráció helyi laboratóriumaiként milyen tevékenységeket 
végeznek, az EGTC-k személyzetének egyedi uniós jogállást kellene kapniuk.


