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Pakeitimas 24
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šioje ataskaitoje Komisija paskelbė apie 
savo ketinimą pasiūlyti keletą 
ETBG reglamento pakeitimų, kad būtų 
supaprastintas ETBG steigimas ir veikla, 
bei paaiškinti tam tikras galiojančias 
nuostatas. Kliūtys steigti naujas ETBG 
turėtų būti pašalintos, kartu turėtų būti 
užtikrintas jau įsteigtų ETBG veiklos 
tęstinumas ir supaprastintas jų veikimas, 
nes taip bus galima platesniu mastu naudoti 
ETBG bei prisidėti prie geresnio viešųjų 
įstaigų bendradarbiavimo ir politinio 
nuoseklumo nesukuriant papildomos naštos 
nacionalinėms ar Europos 
administracijoms;

(2) šioje ataskaitoje Komisija paskelbė apie 
savo ketinimą pasiūlyti keletą 
ETBG reglamento pakeitimų, kad būtų 
supaprastintas ETBG steigimas ir veikla, 
bei paaiškinti tam tikras galiojančias 
nuostatas. Kliūtys steigti naujas ETBG
(pavyzdžiui, kalbant apie atokiausius 
regionus, daugiausia 150 km atstumas)
turėtų būti pašalintos, kartu turėtų būti 
užtikrintas jau įsteigtų ETBG veiklos 
tęstinumas ir supaprastintas jų veikimas, 
nes taip bus galima platesniu mastu naudoti 
ETBG bei prisidėti prie geresnio viešųjų 
įstaigų bendradarbiavimo ir politinio 
nuoseklumo nesukuriant papildomos naštos 
nacionalinėms ar Europos 
administracijoms;

Or. pt

Pakeitimas 25
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl ETBG steigimo sprendžia grupės 
nariai ir jų nacionalinės valdžios 
institucijos; Sąjungos lygmeniu ETBG 
steigimas nėra automatiškai siejamas su 
jokia teisine ar finansine nauda;

(3) atsižvelgiant į ETBG veiklos ypatumus
ir indėlį vykdant daugiapakopį valdymą,
Sąjungos lygmeniu šioms grupėms gali 
būti teikiama konkreti finansinė pagalba, 
nes jos yra privilegijuota tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo priemonė;

Or. fr
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Pagrindimas

ETBG yra steigiamos valstybės narės sprendimu, tačiau jos prisideda prie Europos Sąjungos 
tikslų, todėl joms turi būti skiriamos konkrečios lėšos, visų pirma vykdant teritorinį 
bendradarbiavimą.

Pakeitimas 26
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Lisabonos sutartyje į sanglaudos 
politiką įtrauktas teritorinis aspektas, o 
terminas „Bendrija“ pakeistas terminu 
„Sąjunga“. Todėl turėtų pasikeisti ETBG 
reglamento terminologija;

(4) Lisabonos sutartyje į sanglaudos 
politiką įtrauktas teritorinis aspektas, o 
terminas „Bendrija“ pakeistas terminu 
„Sąjunga“. Todėl turėtų pasikeisti ETBG 
reglamento terminologija, o kartu reikėtų 
rasti būdą, kaip tai perteikti, kad šie 
pakeitimai būtų akivaizdūs, turint 
omenyje, kad siekiama skatinti 
harmoningą Europos Sąjungos, kaip 
vieneto, plėtrą, taigi šiuo požiūriu būtų 
nesąžininga išskirti atokiausius regionus;

Or. pt

Pakeitimas 27
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) SESV 174 straipsnyje teigiama, kad 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo 
laikotarpio vietovėms bei didelių ir 
nuolatinių gamtinių arba demografinių 
trūkumų turinčioms vietovėms, 
pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems 
toliausiai į šiaurę esantiems regionams 
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bei salų, pasienio ir kalnuotoms 
vietovėms;

Or. pt

Pakeitimas 28
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) SESV 349 straipsnyje raginama 
nustatyti konkrečias priemones, siekiant 
atsižvelgti į atokiausių regionų socialinės 
ir ekonominės struktūros padėtį, kurią 
sunkina tam tikri veiksniai, labai 
ribojantys šių regionų plėtrą;

Or. pt

Pakeitimas 29
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) iki šiol įgyta ETBG patirtis rodo, kad 
naujoji teisinė priemonė taip pat 
naudojama bendradarbiavimui užtikrinti 
įgyvendinant kitas Europos politikos 
kryptis. ETBG veiksmingumas ir 
efektyvumas turėtų būti padidintas 
išplečiant ETBG pobūdį;

(5) iki šiol įgyta ETBG patirtis rodo, kad 
naujoji teisinė priemonė taip pat 
naudojama bendradarbiavimui užtikrinti 
įgyvendinant kitas Europos politikos 
kryptis. ETBG veiksmingumas ir 
efektyvumas turėtų būti padidintas 
išplečiant ETBG pobūdį, siekiant rasti 
galimybių tokiam bendradarbiavimui 
vykdant veiklą, nesusijusią su Sanglaudos 
politika. ETBG gali padėti atgaivinti 
ekonomiką ir pasiekti strategijos „Europa 
2020“ tikslus. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas bendradarbiavimui, 
susijusiam su darbo rinkos padėties 
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gerinimu;

Or. en

Pakeitimas 30
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) iki šiol įgyta ETBG patirtis rodo, kad 
naujoji teisinė priemonė taip pat 
naudojama bendradarbiavimui užtikrinti 
įgyvendinant kitas Europos politikos 
kryptis. ETBG veiksmingumas ir
efektyvumas turėtų būti padidintas 
išplečiant ETBG pobūdį;

(5) iki šiol įgyta ETBG patirtis rodo, kad 
naujoji teisinė priemonė taip pat 
naudojama bendradarbiavimui užtikrinti 
įgyvendinant kitas Europos politikos 
kryptis. Todėl reikėtų nediskriminuoti 
ETBG, kurios laikomos vieninteliu 
partneriu skelbiant su ES sektorių politika 
susijusius kvietimus teikti projektus, ir
pripažinti ETBG vaidmenį įgyvendinant 
Europos Sąjungos integruotos politikos 
kryptis;

Or. fr

Pagrindimas

Dėl savo pobūdžio ETBG gali pretenduoti į sanglaudos fondų lėšas, taip pat į kitus Europos 
Sąjungos sektorių politikos finansavimo šaltinius.

Pakeitimas 31
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ETBG dažnai susieja skirtingus 
administracinius lygmenis ir taip 
išnaudojamos daugiapakopio valdymo 
sistemos. Todėl siekiant užtikrinti 
veiksmingą sudėtingų sistemų veikimą, 
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reikia, kad valdymo sistemos būtų 
lankstesnės;

Or. en

Pakeitimas 32
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi ETBG reglamento 3 straipsnio 
1 dalies d punkte nurodyta, kad pagal 
privatinę teisę įsteigtos įstaigos gali tapti 
ETBG narėmis, jei jos laikomos viešosios 
teisės reglamentuojamomis įstaigomis, 
kaip apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalyje, 
ETBG ateityje gali būti naudojamos 
visuotinės ekonominės svarbos viešosioms 
paslaugoms ar infrastruktūrai bendrai 
valdyti. Todėl kiti privatinės arba viešosios 
teisės reglamentuojami subjektai taip pat 
gali tapti ETBG nariais. Tai taip pat 
taikytina valstybinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
tvarkos derinimo 2 straipsnio 1 dalies 
b punkte;

(8) kadangi ETBG reglamento 3 straipsnio 
1 dalies d punkte nurodyta, kad pagal
privatinę teisę įsteigtos įstaigos gali tapti 
ETBG narėmis, jei jos laikomos viešosios 
teisės reglamentuojamomis įstaigomis, 
kaip apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalyje, 
ETBG ateityje gali būti naudojamos 
viešosioms paslaugoms bendrai valdyti, 
siekiant patenkinti konkrečius pasienio 
regionų poreikius; ypač daug dėmesio 
derėtų skirti visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugoms ar infrastruktūrai. 
Todėl kiti privatinės arba viešosios teisės 
reglamentuojami subjektai taip pat gali 
tapti ETBG nariais. Tai taip pat taikytina 
valstybinėms įmonėms, kaip apibrėžta 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos 
derinimo 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

Or. en

Pakeitimas 33
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) derėtų paaiškinti, kad šių regionų, 
laikomų ES tolimaisiais taškais, 
teritorinio bendradarbiavimo skatinimas 
stiprina ryšius ir padeda propaguoti 
Europos regionų naujų rinkų kūrimą, 
pasinaudojant istorine ir kultūrine šių 
regionų ir kitų pasaulio šalių sąveika;

Or. pt

Pakeitimas 34
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) turint omenyje, kad Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupės gali 
padėti vykdyti Sąjungos iniciatyvas ir 
projektus bei įgyvendinti Europos sektorių 
politikos programas, taip pat būtinybę 
užtikrinti jų atitiktį tokių iniciatyvų, 
projektų ir programų reikalavimams, 
ETBG turėtų būti skiriama daugiau 
dėmesio ir jos turėtų būti visapusiškiau 
integruojamos į Europos ir nacionalines 
teisės sistemas, laikantis teisinio saugumo 
ir tikrumo principų;

Or. pt

Pagrindimas

2011 m. liepos 29 d. ataskaitos dėl ankstesnio reglamento taikymo išvadose pabrėžta, kad 
būtina užtikrinti aiškumą ir įtraukti ETBG į teisinę ir institucinę sistemą. Tokiomis 
aplinkybėmis ir turint omenyje tokių grupių kuriamas galimybes, joms reglamentuoti 
taikomos taisyklės turėtų būti griežtos ir paprastos, jomis turėtų būti užtikrinamas teisinis 
saugumas ir tikrumas visoms suinteresuotosioms šalims ir piliečiams.
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Pakeitimas 35
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) steigiant ETBG įgyta patirtis rodo, kad 
valstybės narės retai baigia patvirtinimo 
procedūrą per nustatytuosius tris mėnesius. 
Todėl šis laikotarpis turėtų būti pailgintas 
iki šešių mėnesių. Kita vertus, siekiant 
sukurti teisinį aiškumą, pasibaigus šiam 
laikotarpiui turėtų būti laikoma, kad 
susitarimas patvirtinamas nebyliu sutikimu. 
Nors valstybės narės gali taikyti 
nacionalines tokio patvirtinimo procedūros 
taisykles arba, vadovaudamosi 
nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis 
įgyvendinamas ETBG reglamentas, gali 
parengti specialias taisykles, turėtų būti 
atmestos nuostatos, leidžiančios nukrypti 
nuo nuostatos dėl nebylaus sutikimo 
pasibaigus šešiems mėnesiams;

(14) steigiant ETBG įgyta patirtis rodo, kad 
valstybės narės retai baigia patvirtinimo 
procedūrą per nustatytuosius tris mėnesius. 
Todėl šis laikotarpis turėtų būti pailgintas 
iki šešių mėnesių. Kita vertus, siekiant 
sukurti teisinį aiškumą, pasibaigus šiam 
laikotarpiui turėtų būti laikoma, kad 
susitarimas patvirtinamas nebyliu sutikimu. 
Nors valstybės narės gali taikyti 
nacionalines tokio patvirtinimo procedūros 
taisykles arba, vadovaudamosi 
nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis 
įgyvendinamas ETBG reglamentas, gali 
parengti specialias taisykles, turėtų būti 
atmestos nuostatos, leidžiančios nukrypti 
nuo nuostatos dėl nebylaus sutikimo 
pasibaigus šešiems mėnesiams. Šešių 
mėnesių laikotarpis, per kurį valstybės 
narės turi patvirtinti įsteigtą ETBG, turėtų 
būti pakankamas valstybėms narėms 
pareikšti susirūpinimą dėl ETBG 
įsteigimo, taip pat pranešėjams imtis 
reikiamų veiksmų pranešimams pataisyti;

Or. en

Pakeitimas 36
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) steigiant ETBG įgyta patirtis rodo, kad 
valstybės narės retai baigia patvirtinimo 

(14) steigiant ETBG įgyta patirtis rodo, kad 
valstybės narės retai baigia patvirtinimo 
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procedūrą per nustatytuosius tris mėnesius. 
Todėl šis laikotarpis turėtų būti pailgintas 
iki šešių mėnesių. Kita vertus, siekiant 
sukurti teisinį aiškumą, pasibaigus šiam 
laikotarpiui turėtų būti laikoma, kad 
susitarimas patvirtinamas nebyliu sutikimu. 
Nors valstybės narės gali taikyti 
nacionalines tokio patvirtinimo procedūros 
taisykles arba, vadovaudamosi 
nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis 
įgyvendinamas ETBG reglamentas, gali 
parengti specialias taisykles, turėtų būti 
atmestos nuostatos, leidžiančios nukrypti 
nuo nuostatos dėl nebylaus sutikimo 
pasibaigus šešiems mėnesiams;

procedūrą per nustatytuosius tris mėnesius. 
Todėl šis laikotarpis turėtų būti pailgintas 
iki keturių mėnesių. Kita vertus, siekiant 
sukurti teisinį aiškumą, pasibaigus šiam 
laikotarpiui turėtų būti laikoma, kad 
susitarimas patvirtinamas nebyliu sutikimu. 
Nors valstybės narės gali taikyti 
nacionalines tokio patvirtinimo procedūros 
taisykles arba, vadovaudamosi 
nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis 
įgyvendinamas ETBG reglamentas, gali 
parengti specialias taisykles, turėtų būti 
atmestos nuostatos, leidžiančios nukrypti 
nuo nuostatos dėl nebylaus sutikimo 
pasibaigus šešiems mėnesiams;

Or. en

Pakeitimas 37
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17 a) reikėtų itin skatinti daugiau 
pilietinės visuomenės organizacijų 
dalyvauti steigiant ETBG, taip pat suteikti 
joms galimybę prisijungti prie veikiančių 
ETBG;

Or. en

Pakeitimas 38
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ETBG paskirtis turėtų būti išplėsta 
siekiant sudaryti geresnes teritorinio 

(19) ETBG paskirtis turėtų būti išplėsta 
siekiant sudaryti geresnes teritorinio 
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bendradarbiavimo sąlygas ir apskritai jį 
skatinti, įskaitant strateginį planavimą bei 
regioninių ir vietos klausimų sprendimo 
valdymą atsižvelgiant į sanglaudos politiką 
ir kitas Sąjungos politikos sritis, taip 
prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ 
arba makroregioninių strategijų 
įgyvendinimo. Be to, turėtų būti 
patikslinta, kad bent vienas narys iš 
kiekvienos atstovaujamos valstybės narės 
turėtų veiksmingam ETBG įgyvendinimui 
reikiamos kompetencijos;

bendradarbiavimo sąlygas ir apskritai jį 
skatinti, pašalinant teritorinio 
bendradarbiavimo kliūtis, pavyzdžiui, 
skiriant daugiau dėmesio strateginiam 
planavimui bei regioninių ir vietos 
klausimų sprendimo valdymui atsižvelgiant 
į sanglaudos politiką ir kitas Sąjungos 
politikos sritis, taip prisidedant prie 
strategijos „Europa 2020“ arba 
makroregioninių strategijų įgyvendinimo. 
Be to, turėtų būti patikslinta, kad bent 
vienas narys iš kiekvienos atstovaujamos 
valstybės narės turėtų veiksmingam ETBG 
įgyvendinimui reikiamos kompetencijos;

Or. en

Pakeitimas 39
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ETBG paskirtis turėtų būti išplėsta 
siekiant sudaryti geresnes teritorinio 
bendradarbiavimo sąlygas ir apskritai jį 
skatinti, įskaitant strateginį planavimą bei 
regioninių ir vietos klausimų sprendimo 
valdymą atsižvelgiant į sanglaudos politiką 
ir kitas Sąjungos politikos sritis, taip 
prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ 
arba makroregioninių strategijų 
įgyvendinimo. Be to, turėtų būti 
patikslinta, kad bent vienas narys iš 
kiekvienos atstovaujamos valstybės narės 
turėtų veiksmingam ETBG įgyvendinimui 
reikiamos kompetencijos;

(19) ETBG paskirtis turėtų būti išplėsta 
siekiant sudaryti geresnes teritorinio 
bendradarbiavimo sąlygas ir apskritai jį 
skatinti, įskaitant strateginį planavimą bei 
regioninių ir vietos klausimų sprendimo 
valdymą atsižvelgiant į sanglaudos politiką 
ir kitas Sąjungos politikos sritis, taip 
prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ 
arba makroregioninių strategijų 
įgyvendinimo. Todėl sudarant Europos 
Komisijos ir valstybių narių partnerystės 
susitarimus ir valstybėms narėms, savo 
teritorijoje registruojančioms ETBG, 
rengiant veiklos programas turėtų būti 
patikslintas ETBG indėlis įgyvendinant 
šiuos strateginius tikslus;

Or. fr
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Pagrindimas

ETBG vaidmenį įgyvendinant sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ tikslus turi 
patikslinti valstybės narės.

Pakeitimas 40
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) reikėtų patikslinti, kad susitarime (ne 
įstatuose, nes šis klausimas svarbus) turėtų 
būti nurodyti ETBG darbuotojams 
taikomos taisyklės ir nurodyti principai, 
pagal kuriuos susitariama dėl personalo 
valdymo ir įdarbinimo tvarkos. ETBG 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis iš 
kelių variantų. Tačiau konkreti personalo 
valdymo ir įdarbinimo tvarka turėtų būti 
nustatyta įstatuose;

(26) reikėtų patikslinti, kad susitarime (ne 
įstatuose, nes šis klausimas svarbus) turėtų 
būti nurodyti ETBG darbuotojams 
taikomos taisyklės ir nurodyti principai, 
pagal kuriuos susitariama dėl personalo 
valdymo ir įdarbinimo tvarkos. ETBG 
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis iš 
kelių variantų. Vienas tokių variantų yra 
Europos Bendrijų agentūrų darbuotojų 
statuso suteikimas. Tačiau konkreti 
personalo valdymo ir įdarbinimo tvarka 
turėtų būti nustatyta įstatuose;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ETBG veiklą (šios grupės yra vietos mastu veikiančios Europos Sąjungos 
integracijos laboratorijos), joms turėtų būti suteiktas konkretus Europos Sąjungos statusas.

Pakeitimas 41
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) turėtų būti patikslinta, kad valstybės 
narės praneša Komisijai apie bet kokias 
nuostatas, priimtas siekiant įgyvendinti 
ETBG reglamentą, ir pateikia šias 

(32) siekiant padidinti ETBG, kaip 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo visose 
ES politikos srityse priemonių, naudojimo 
galimybių matomumą, reikėtų imtis 
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nuostatas bei visus jų pakeitimus. turėtų 
būti patikslinta, kad valstybės narės 
praneša Komisijai apie bet kokias 
nuostatas, priimtas siekiant įgyvendinti 
ETBG reglamentą, ir pateikia šias 
nuostatas bei visus jų pakeitimus. Jis 
sukūrė ETBG platformą, kuria visiems 
suinteresuotiesiems subjektams suteikiama 
galimybė dalytis patirtimi, gerosios 
patirties pavyzdžiais ir gerinti informavimą 
apie ETBG galimybes bei uždavinius ir 
kuria sudaromos sąlygos dalytis patirtimi 
ETBG steigimo teritoriniu lygmeniu srityje 
bei gerąja patirtimi, susijusia su teritoriniu 
bendradarbiavimu;

koordinuotų veiksmų, kuriais būtų 
siekiama didinti institucijų, valstybių 
narių ir regionų informuotumą apie 
ETBG kuriamas galimybes. Turėtų būti 
patikslinta, kad valstybės narės praneša 
Komisijai apie bet kokias nuostatas, 
priimtas siekiant įgyvendinti ETBG 
reglamentą, ir pateikia šias nuostatas bei 
visus jų pakeitimus. Siekiant pagerinti 
Komisijos, valstybių narių ir Regionų 
komiteto dalijimąsi informacija ir veiklos 
koordinavimą, turėtų būti nurodyta, kad 
Komisija perduoda šias nuostatas 
valstybėms narėms ir Regionų komitetui. 
Jis sukūrė ETBG platformą, kuria visiems 
suinteresuotiesiems subjektams suteikiama 
galimybė dalytis patirtimi, gerosios 
patirties pavyzdžiais ir gerinti informavimą 
apie ETBG galimybes bei uždavinius ir 
kuria sudaromos sąlygos dalytis patirtimi 
ETBG steigimo teritoriniu lygmeniu srityje 
bei gerąja patirtimi, susijusia su teritoriniu 
bendradarbiavimu;

Or. en

Pakeitimas 42
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant, kokią teisę reikia taikyti, ETBG 
laikoma valstybės narės, kurioje yra jos 
registruota buveinė, subjektu.“

Nustatant, kokią teisę reikia taikyti, ETBG 
laikoma valstybės narės, kurioje yra jos 
registruota buveinė, subjektu. Tačiau kitos 
valstybės narės, kurios yra ETBG 
suinteresuotosios šalys, turi pripažinti 
konkrečias pagal šią procedūrą priimtas 
nuostatas.“

Or. fr
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Pagrindimas

Kad būtų išvengta bet kokių sunkumų, susijusių su tuo, kad teisės nuostatos pripažįstamos tik 
tam tikrose valstybėse narėse, reikėtų laikytis tarpusavio pripažinimo principo.

Pakeitimas 43
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ETBG sudaro nariai iš ne mažiau kaip 
dviejų valstybių narių teritorijų, išskyrus 
atvejus, nurodytus 3a straipsnio 2 dalyje.“

2. ETBG sudaro nariai iš ne mažiau kaip 
dviejų valstybių narių teritorijų, išskyrus 
atvejus, nurodytus 3a straipsnio 2 dalyje, ir 
jos yra kompetentingos veikti savo narių 
vardu, siekiant įgyvendinti 
bendradarbiavimo projektus ir 
programas.“

Or. pt

Pagrindimas

Įgyvendinant bendradarbiavimo projektus ir programas ETBG veikia savo narių vardu – ar 
tai būtų teritorinis bendradarbiavimas pagal sanglaudos politiką ar kitoks 
bendradarbiavimas, susijęs su ES sektorių politika. Tačiau jomis neturi būti naudojamasi 
siekiant sujungti įgaliojimus arba keisti esamų įgaliojimų ir atsakomybės pasidalijimą; jomis 
taip pat neturėtų būti naudojamasi kitais nei reglamente numatytais tikslais.

Pakeitimas 44
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) atstovaujamosios pilietinės 
visuomenės organizacijos.
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Or. fr

Pagrindimas

Kadangi ETBG yra susijusios su kelias valstybes apimančiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
ir tarpvalstybiniu užimtumu, būtina įtraukti pilietinės visuomenės atstovus, kuriems skirtos 
ETBG teikiamos paslaugos.

Pakeitimas 45
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalies a punkto pirma pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
4 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimam nariui pranešus pagal 2 dalį, 
atitinkama valstybė narė patvirtina 
susitarimą, atsižvelgdama į savo 
konstitucinę sandarą, ir galimo nario 
dalyvavimą ETBG, išskyrus atvejus, kai, 
jos nuomone, toks dalyvavimas nėra 
suderinamas su šiuo reglamentu, kitais 
Sąjungos teisės aktais, susijusiais su ETBG 
veikla, arba nacionalinės teisės aktais, 
susijusiais su galimo nario kompetencija, 
arba kai toks dalyvavimas nėra pagrįstas 
dėl priežasčių, susijusių su tos valstybės 
narės viešuoju interesu arba viešąja tvarka. 
Tokiu atveju valstybė narė pateikia 
pareiškimą, kuriame išdėsto savo 
nepritarimo priežastis, arba pasiūlo būtinus 
susitarimo pakeitimus, kad galimas narys 
galėtų dalyvauti.

Galimam nariui pranešus pagal 2 dalį, 
atitinkama valstybė narė patvirtina 
susitarimą, atsižvelgdama į savo 
konstitucinę sandarą, ir galimo nario 
dalyvavimą ETBG, išskyrus atvejus, kai, 
jos nuomone, toks dalyvavimas nėra 
suderinamas su šiuo reglamentu, kitais 
Sąjungos teisės aktais, susijusiais su ETBG 
veikla, arba nacionalinės teisės aktais, 
susijusiais su galimo nario kompetencija, 
arba kai toks dalyvavimas nėra pagrįstas 
dėl priežasčių, susijusių su tos valstybės 
narės viešuoju interesu arba viešąja tvarka. 
Tokiu atveju valstybė narė pateikia 
pareiškimą, kuriame išdėsto savo 
nepritarimo priežastis, arba pasiūlo būtinus 
susitarimo pakeitimus, kad galimas narys 
galėtų dalyvauti. Šešių mėnesių 
laikotarpis, per kurį valstybės narės turi 
patvirtinti įsteigtą ETBG, turi būti 
pakankamas valstybėms narėms pareikšti 
susirūpinimą dėl pateiktų pranešimų, o 
pranešėjams imtis veiksmų susirūpinimą 
keliantiems klausimams išspręsti ir 
pranešimų trūkumams pašalinti. Neturėtų 
būti vėluojama baigti patvirtinimo 
procedūrą, o šešių mėnesių laikotarpis, 
skirtas patvirtinimo procedūrai, jokiomis 
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aplinkybėmis neturėtų būti pratęsiamas.

Or. en

Pakeitimas 46
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 dalies a punkto antra pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
4 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė priima sprendimą per šešis
mėnesius nuo pagal 2 dalį priimtino 
pranešimo gavimo dienos. Jei atitinkama 
valstybė narė neatsako per nustatytą 
terminą, susitarimas laikomas patvirtintu.

Valstybė narė priima sprendimą per keturis
mėnesius nuo pagal 2 dalį priimtino 
pranešimo gavimo dienos. Jei atitinkama 
valstybė narė neatsako per nustatytą 
terminą, susitarimas laikomas patvirtintu.

Or. en

Pakeitimas 47
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ETBG veikia neviršydama jai patikėtų 
užduočių, kurios yra sąlygų teritoriniam 
bendradarbiavimui, siekiant didesnės 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos, sudarymas ir jo skatinimas ir 
kurias nustato jos nariai, remdamiesi tuo, 
kad jos turi priklausyti bent vieno nario iš 
kiekvienos toje ETBG atstovaujamos 
valstybės narės kompetencijai pagal 
nacionalinę teisę.

2. ETBG veikia neviršydama jai patikėtų 
užduočių, kurios yra sąlygų teritoriniam 
bendradarbiavimui, siekiant didesnės 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos, sudarymas ir jo skatinimas, 
pašalinant vidaus rinkos kliūtis, ir kurias 
nustato jos nariai, remdamiesi tuo, kad jos 
turi priklausyti bent vieno nario iš 
kiekvienos toje ETBG atstovaujamos 
valstybės narės kompetencijai pagal
nacionalinę teisę.
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Or. en

Pakeitimas 48
László Surján

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ETBG gali vykdyti konkrečius savo narių 
teritorinio bendradarbiavimo veiksmus 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą, 
Sąjungai teikiant finansinę paramą arba jos 
neteikiant.

ETBG gali vykdyti konkrečius savo narių 
teritorinio bendradarbiavimo veiksmus 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą, 
Sąjungai teikiant finansinę paramą arba jos 
neteikiant. Taip pat reikėtų patobulinti jų 
apmokestinimą, finansavimo sąlygas, 
kuriant viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes.

Or. en

Pakeitimas 49
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ETBG užduotys gali būti susijusios su 
teritorinio bendradarbiavimo programų, jų 
dalių arba operacijų, kurias Sąjunga remia 
per Europos regioninės plėtros fondą, 
Europos socialinį fondą ir (arba) 
Sanglaudos fondą, įgyvendinimu.

ETBG užduotys gali būti susijusios su 
teritorinio bendradarbiavimo programų, jų 
dalių įgyvendinimu, integruotų teritorinių 
strategijų arba operacijų, kurias Sąjunga 
remia per Europos regioninės plėtros 
fondą, Europos socialinį fondą ir (arba) 
(išbraukti ir pakeisti kableliu) Sanglaudos 
fondą, ir (arba) skelbdama su Europos 
Sąjungos sektorinės politikos kryptimis 
susijusius kvietimus teikti projektus, 
rengimu ir įgyvendinimu.
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Or. fr

Pagrindimas

Būtina pripažinti strateginę ETBG vertę ir jų galimybes naudotis įvairiais finansavimo 
šaltiniais.

Pakeitimas 50
Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali apriboti veiksmus, 
kuriuos ETBG gali vykdyti be finansinės 
Sąjungos paramos, tačiau jos negali 
pašalinti tų veiksmų, kuriuos pagal 2014–
2020 m. Sąjungos sanglaudos politiką 
apima investicijų prioritetai.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 51
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalies a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali apriboti veiksmus, 
kuriuos ETBG gali vykdyti be finansinės
Sąjungos paramos, tačiau jos negali 
pašalinti tų veiksmų, kuriuos pagal 2014–
2020 m. Sąjungos sanglaudos politiką 
apima investicijų prioritetai.

Valstybės narės negali apriboti veiksmų, 
kuriuos ETBG gali vykdyti gavusios
finansinę Sąjungos paramą, visų pirma 
veiksmų, kuriuos pagal 2014–2020 m. 
Sąjungos sanglaudos politiką apima 
investicijų prioritetai.

Or. fr
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Pagrindimas

Kadangi ETBG pripažįstamos kaip savarankiški juridiniai asmenys, nuoroda į tai, kad 
valstybės narės gali apriboti ETBG veiksmus, netinkama.

Pakeitimas 52
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 dalies ketvirta pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima taikyti vienodą požiūrį į 
visus toje pačioje vietoje dirbančius 
darbuotojus, taikant viešąją arba privatinę 
teisę nacionalinės teisės aktams ir 
taisyklėms gali būti taikomos papildomos 
ETBG nustatytos ad hoc taisyklės.“

Kad būtų galima taikyti vienodą požiūrį į 
visus toje pačioje vietoje dirbančius 
darbuotojus, taikant viešąją arba privatinę 
teisę nacionalinės teisės aktams ir 
taisyklėms gali būti taikomos papildomos 
ETBG nustatytos ad hoc taisyklės. Šios 
taisyklės gali būti panašios į Europos 
Sąjungos agentūrų darbuotojams 
suteikiamo Europos statuso taisykles.“

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ETBG veiklą (šios grupės yra vietos mastu veikiančios Europos Sąjungos 
integracijos laboratorijos), ETBG darbuotojams turėtų būti suteiktas konkretus Europos 
Sąjungos statusas.


