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Grozījums Nr. 24
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētajā ziņojumā Komisija paziņoja 
par savu nodomu ierosināt ierobežotu 
skaitu labojumu ETSG regulā, lai 
atvieglotu Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupu izveidi un darbību, kā arī 
precizējumus dažos pastāvošajos 
noteikumos. Būtu jānovērš šķēršļi jaunu 
ETSG izveidošanai, vienlaikus saglabājot 
pastāvošo Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupu nepārtrauktību un atvieglojot to 
darbību, tādējādi darot iespējamu ETSG 
plašāku izmantošanu, lai palīdzētu uzlabot 
sadarbību un politikas saskanību starp 
publiskām struktūrām bez papildu sloga 
valsts vai Eiropas pārvaldes iestādēm.

(2) Minētajā ziņojumā Komisija paziņoja 
par savu nodomu ierosināt ierobežotu 
skaitu labojumu ETSG regulā, lai 
atvieglotu Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupu izveidi un darbību, kā arī 
precizējumus dažos pastāvošajos 
noteikumos. Būtu jānovērš šķēršļi jaunu 
ETSG izveidošanai, tai skaitā attiecībā uz
attālākajiem reģioniem — maksimālais 
150 km attālums, vienlaikus saglabājot 
pastāvošo Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupu nepārtrauktību un atvieglojot to 
darbību, tādējādi darot iespējamu ETSG 
plašāku izmantošanu, lai palīdzētu uzlabot 
sadarbību un politikas saskanību starp 
publiskām struktūrām bez papildu sloga 
valsts vai Eiropas pārvaldes iestādēm.

Or. pt

Grozījums Nr. 25
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) ETSG izveide ir jautājums, kas ir 
jāizlemj tās dalībniekiem un viņu valsts 
iestādēm, un tas nav automātiski saistīts 
ar jebkādām juridiskām vai finansiālām 
priekšrocībām Savienības līmenī.

(3) Ņemot vērā ETSG pasākumu īpašo 
raksturu un to ieguldījumu vairāku 
līmeņu pārvaldībā, tām var piešķirt īpašu 
finansiālo palīdzību Savienības līmenī, jo 
tās ir īpaši piemērotas pārrobežu 
sadarbībai.

Or. fr
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Pamatojums

Lai gan ETSG ir izveidotas ar attiecīgo dalībvalstu lēmumu, tās veicina Eiropas mērķu 
sasniegšanu, tādējādi tām ir jābūt tiesīgām saņemt īpašu finansējumu, piemēram, teritoriālās 
sadarbības pozīcijā.

Grozījums Nr. 26
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar Lisabonas līgumu kohēzijas politika 
ir papildināta ar teritoriālo dimensiju un 
"Kopiena" aizstāta ar "Savienību".
Tādējādi jaunā terminoloģija būtu jāievieš 
ETSG regulā.

(4) Ar Lisabonas līgumu kohēzijas politika 
ir papildināta ar teritoriālo dimensiju un 
“Kopiena” aizstāta ar “Savienību”. 
Tādējādi jaunā terminoloģija būtu jāievieš 
ETSG regulā un vienlaikus tai jārod 
skaidra praktiska izpausme, ņemot vērā, 
ka mērķis ir veicināt saskaņotu Eiropas 
Savienības attīstību kopumā, tādējādi ir
nepareizi jau pašā sākumā neietvert 
attālākos reģionus.

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) LESD 174. pantā ir noteikts, ka īpaša 
uzmanība ir veltāma lauku apvidiem, 
apvidiem, kurus skar rūpniecības 
restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros 
ir būtiski vai pastāvīgi nelabvēlīgi dabas 
apstākļi vai demogrāfiska atpalicība, 
piemēram, galējiem ziemeļu reģioniem ar 
mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salām 
un pārrobežu un kalnu reģioniem.
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Or. pt

Grozījums Nr. 28
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) LESD 349. pantā aicina pieņemt 
īpašus pasākumus, lai ņemtu vērā 
attālāko reģionu struktūras sociālo un 
ekonomisko stāvokli, ko vēl vairāk 
apgrūtina īpaši faktori, kas nopietni kavē 
to attīstību.

Or. pt

Grozījums Nr. 29
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieredze ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas ir izveidotas līdz 
šim, liecina, ka jaunais juridiskais 
instruments tiek lietots arī attiecībā uz 
sadarbību citu Eiropas politikas jomu 
īstenošanā. ETSG efektivitāte būtu 
jāuzlabo, paplašinot ETSG būtību.

(5) Pieredze ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas ir izveidotas līdz 
šim, liecina, ka jaunais juridiskais 
instruments tiek lietots arī attiecībā uz 
sadarbību citu Eiropas politikas jomu 
īstenošanā. ETSG efektivitāte būtu 
jāuzlabo, paplašinot ETSG būtību, lai rastu 
iespējas šāda veida sadarbībai arī ārpus 
kohēzijas politikas. ETSG ir iespēja 
atkārtoti aktivizēt ekonomiku un sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. Īpaša 
uzmanība jāpievērš sadarbībai attiecībā 
uz darba tirgus veicināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieredze ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas ir izveidotas līdz 
šim, liecina, ka jaunais juridiskais 
instruments tiek lietots arī attiecībā uz 
sadarbību citu Eiropas politikas jomu 
īstenošanā. ETSG efektivitāte būtu 
jāuzlabo, paplašinot ETSG būtību.

(5) Pieredze ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas ir izveidotas līdz 
šim, liecina, ka jaunais juridiskais 
instruments tiek lietots arī attiecībā uz 
sadarbību citu Eiropas politikas jomu 
īstenošanā. Tādēļ ETSG nevajadzētu 
diskriminēt, jo tās ir uzskatāmas par vienu 
partneri, kas tiek aicināts iesniegt ar ES 
nozaru politiku saistītus projektus, un 
jāatzīst to nozīme integrētu Eiropas 
Savienības pamatnostādņu izveidē.

Or. fr

Pamatojums

Tāpat kā kohēzijas finansējumu, ETSG pēc definīcijas ir tiesīgas saņemt finansējumu no 
citiem avotiem ES nozaru politikas ietvaros.

Grozījums Nr. 31
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) ETSG bieži apvieno dažādus 
administratīvos līmeņus, tādējādi īstenojot 
vairāku līmeņu pārvaldības sistēmas. 
Tādēļ sarežģītu sistēmu efektīvai darbībai
ir nepieciešama lielāka elastība vadības 
struktūrās.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai arī ETSG regulas 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā ļauts saskaņā ar 
privāttiesībām izveidotām struktūrām kļūt 
par ETSG dalībniecēm, ja tās tiek 
uzskatītas par “publisko tiesību 
subjektiem” Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
1. panta 9. punkta izpratnē, ETSG var 
turpmāk izmantot, lai kopīgi pārvaldītu 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes
publiskos pakalpojumus vai
infrastruktūras. Tādējādi citi privāto vai 
publisko tiesību dalībnieki arī var kļūt par 
ETSG dalībniekiem. Līdz ar to “publiski 
uzņēmumi” Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē arī būtu jāaptver.

(8) Lai arī ETSG regulas 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā ļauts saskaņā ar 
privāttiesībām izveidotām struktūrām kļūt 
par ETSG dalībniecēm, ja tās tiek 
uzskatītas par “publisko tiesību 
subjektiem” Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
1. panta 9. punkta izpratnē, ETSG var 
turpmāk izmantot publisko pakalpojumu 
kopīgai pārvaldībai, lai reaģētu uz 
pārrobežu reģionu konkrētām 
vajadzībām; jo īpaši, lai pievērstos
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes
pakalpojumiem vai infrastruktūrai. 
Tādējādi citi privāto vai publisko tiesību 
dalībnieki arī var kļūt par ETSG 
dalībniekiem. Līdz ar to “publiski 
uzņēmumi” Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē arī būtu jāaptver.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Jānorāda, ka teritoriālās sadarbības 
veicināšana starp šiem reģioniem, kurus 
uzskata par ES priekšposteņiem, stiprina 
attiecības un palīdz Eiropas reģioniem 
sekmēt jaunus tirgus, izmantojot 
vēsturisko un kultūras sinerģiju, kāda ir
starp šiem reģioniem un citām pasaules 
valstīm.

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu potenciālu Savienības 
iniciatīvu un projektu īstenošanā un
Eiropas nozaru politikas programmu 
īstenošanā, kā arī nepieciešamību tām būt 
tiesīgām izmantot šīs iniciatīvas, projektus 
un programmas, tās ir pelnījušas lielāku 
ievērību un ir lielākā mērā jāintegrē 
Eiropas un valstu tiesību sistēmās 
saskaņā ar tiesiskās drošības un 
noteiktības principiem.

Or. pt

Pamatojums

2011. gada 29. jūlija ziņojuma par iepriekšējās regulas piemērošanu secinājumos ir norādīta 
nepieciešamība pēc skaidrības, kā arī lai ETSG ir iekļautas tiesiskajā un institucionālajā 
struktūrā. Šādā gadījumā, un ņemot vērā šāda veida grupu potenciālu, tās 
reglamentējošajiem noteikumiem jābūt stabiliem un vienkāršiem, nodrošinot tiesisko drošību 
un noteiktību visām ieinteresētajām pusēm un iedzīvotājiem.



AM\903898LV.doc 9/19 PE491.049v01-00

LV

Grozījums Nr. 35
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ETSG izveides pieredze liecina, ka trīs 
mēnešu laikposms dalībvalsts 
apstiprinājumam tiek reti ievērots. Tādēļ 
minēto termiņu būtu jāpagarina līdz sešiem 
mēnešiem. No otras puses, lai radītu 
tiesisko noteiktību pēc minētā laikposma, 
konvencija būtu jāuzskata par apstiprinātu 
ar klusu piekrišanu. Lai arī dalībvalstis var 
piemērot valsts noteikumus par procedūru 
šādam apstiprinājumam vai var radīt īpašus 
noteikumus valsts noteikumu ietvaros, ar 
kuriem tiek īstenota ETSG regula, pēc sešu 
mēnešu perioda būtu jāizslēdz atkāpes no 
noteikuma par klusu piekrišanu.

(14) ETSG izveides pieredze liecina, ka trīs 
mēnešu laikposms dalībvalsts 
apstiprinājumam tiek reti ievērots. Tādēļ 
minēto termiņu būtu jāpagarina līdz sešiem 
mēnešiem. No otras puses, lai radītu 
tiesisko noteiktību pēc minētā laikposma, 
konvencija būtu jāuzskata par apstiprinātu
ar klusu piekrišanu. Lai arī dalībvalstis var 
piemērot valsts noteikumus par procedūru 
šādam apstiprinājumam vai var radīt īpašus 
noteikumus valsts noteikumu ietvaros, ar 
kuriem tiek īstenota ETSG regula, pēc sešu 
mēnešu perioda būtu jāizslēdz atkāpes no 
noteikuma par klusu piekrišanu. 
Dalībvalstīm sniegtajam 6 mēnešu 
laikposmam ETSG izveides 
apstiprināšanai jānodrošina pietiekams 
laiks, lai dalībvalsts paustu savas bažas 
attiecībā uz ETSG izveidi, kā arī 
pieteikumu iesniedzējiem veikt 
pasākumus, kas nepieciešami to 
pieteikuma uzlabošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ETSG izveides pieredze liecina, ka trīs 
mēnešu laikposms dalībvalsts 
apstiprinājumam tiek reti ievērots. Tādēļ 
minēto termiņu būtu jāpagarina līdz sešiem
mēnešiem. No otras puses, lai radītu 

(14) ETSG izveides pieredze liecina, ka trīs 
mēnešu laikposms dalībvalsts 
apstiprinājumam tiek reti ievērots. Tādēļ 
minēto termiņu būtu jāpagarina līdz 
četriem mēnešiem. No otras puses, lai 
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tiesisko noteiktību pēc minētā laikposma, 
konvencija būtu jāuzskata par apstiprinātu 
ar klusu piekrišanu. Lai arī dalībvalstis var 
piemērot valsts noteikumus par procedūru 
šādam apstiprinājumam vai var radīt īpašus 
noteikumus valsts noteikumu ietvaros, ar 
kuriem tiek īstenota ETSG regula, pēc sešu 
mēnešu perioda būtu jāizslēdz atkāpes no 
noteikuma par klusu piekrišanu.

radītu tiesisko noteiktību pēc minētā 
laikposma, konvencija būtu jāuzskata par 
apstiprinātu ar klusu piekrišanu. Lai arī 
dalībvalstis var piemērot valsts noteikumus 
par procedūru šādam apstiprinājumam vai 
var radīt īpašus noteikumus valsts 
noteikumu ietvaros, ar kuriem tiek īstenota 
ETSG regula, pēc sešu mēnešu perioda 
būtu jāizslēdz atkāpes no noteikuma par 
klusu piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 37
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Stingri jāveicina pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju lielāka līdzdalība
ETSG izveidē un iespējā pievienoties 
pašreizējām ETSG.

Or. en

Grozījums Nr. 38
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) ETSG mērķis būtu jāpaplašina tā, lai 
tas ietvertu teritoriālās sadarbības 
atvieglošanu un veicināšanu kopumā, 
tostarp stratēģisko plānošanu un reģionālo 
un vietējo problēmu pārvaldību atbilstīgi 
kohēzijas politikai un citām Savienības 
politikas jomām, tādējādi sekmējot Eiropa 
2020 stratēģiju vai makroreģionālo 

(19) ETSG mērķis būtu jāpaplašina tā, lai 
tas ietvertu teritoriālās sadarbības 
atvieglošanu un veicināšanu kopumā,
likvidējot šķēršļus teritoriālajā sadarbībā, 
tostarp pievēršoties stratēģiskajai 
plānošanai un reģionālo un vietējo 
problēmu pārvaldībai atbilstīgi kohēzijas 
politikai un citām Savienības politikas 
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stratēģiju īstenošanu. Turklāt būtu 
jāprecizē, ka vismaz vienam dalībniekam 
katrā pārstāvētajā dalībvalstī būtu jāpārstāv 
noteikta kompetence, kas nepieciešama 
ETSG efektīvai īstenošanai.

jomām, tādējādi sekmējot Eiropa 2020 
stratēģiju vai makroreģionālo stratēģiju 
īstenošanu. Turklāt būtu jāprecizē, ka 
vismaz vienam dalībniekam katrā 
pārstāvētajā dalībvalstī būtu jāpārstāv 
noteikta kompetence, kas nepieciešama 
ETSG efektīvai īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) ETSG mērķis būtu jāpaplašina tā, lai 
tas ietvertu teritoriālās sadarbības 
atvieglošanu un veicināšanu kopumā, 
tostarp stratēģisko plānošanu un reģionālo 
un vietējo problēmu pārvaldību atbilstīgi 
kohēzijas politikai un citām Savienības 
politikas jomām, tādējādi sekmējot Eiropa 
2020 stratēģiju vai makroreģionālo 
stratēģiju īstenošanu. Turklāt būtu 
jāprecizē, ka vismaz vienam dalībniekam 
katrā pārstāvētajā dalībvalstī būtu 
jāpārstāv noteikta kompetence, kas 
nepieciešama ETSG efektīvai īstenošanai.

(19) ETSG mērķis būtu jāpaplašina tā, lai 
tas ietvertu teritoriālās sadarbības 
atvieglošanu un veicināšanu kopumā, 
tostarp stratēģisko plānošanu un reģionālo 
un vietējo problēmu pārvaldību atbilstīgi 
kohēzijas politikai un citām Savienības 
politikas jomām, tādējādi sekmējot Eiropa 
2020 stratēģiju vai makroreģionālo 
stratēģiju īstenošanu. Tādēļ ir jāprecizē 
ieguldījums, ko ETSG sniegs iepriekš 
minēto stratēģisko mērķu sasniegšanā, 
laikā, kad starp Komisiju un dalībvalstīm 
tiek slēgti partnerības līgumi un kad 
dalībvalstis ar ETSG savā teritorijā 
izstrādā darbības programmas.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm jāprecizē uzdevums, kas ETSG būs kohēzijas politikas un stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 40
Gilles Pargneaux
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Būtu jāprecizē, ka konvencijā un –
ņemot vērā šā jautājuma svarīgumu – nevis 
statūtos būtu jānorāda noteikumi, kas 
piemērojami ETSG personālam, kā arī 
principi, kas reglamentē kārtību attiecībā 
uz personāla pārvaldību un darbā 
pieņemšanas procedūrām. Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupām vajadzētu 
būt pieejamiem vairākiem risinājumiem. 
Tomēr konkrētā kārtība attiecībā uz 
personāla pārvaldību un darbā pieņemšanas 
procedūrām būtu jāaplūko statūtos.

(26) Būtu jāprecizē, ka konvencijā un ––
ņemot vērā šā jautājuma svarīgumu ––
nevis statūtos būtu jānorāda noteikumi, kas 
piemērojami ETSG personālam, kā arī 
principi, kas reglamentē kārtību attiecībā 
uz personāla pārvaldību un darbā 
pieņemšanas procedūrām. Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupām vajadzētu 
būt pieejamiem vairākiem risinājumiem. 
Viens šāds risinājums ir iegūt statusu, kas 
ir raksturīgs Eiropas Savienības aģentūru 
personālam. Tomēr konkrētā kārtība 
attiecībā uz personāla pārvaldību un darbā 
pieņemšanas procedūrām būtu jāaplūko 
statūtos.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā ETSG darbības un faktu, ka tās ir vietējais Eiropas integrācijas izmēģinājuma 
lauks, Eiropas teritoriālās sadarbības grupām jāpiešķir īpašs Eiropas statuss.

Grozījums Nr. 41
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Būtu jāprecizē, ka dalībvalstis informē 
Komisiju par jebkuriem noteikumiem, kas 
pieņemti, lai īstenotu ETSG regulu, un 
iesniedz šos noteikumus, kā arī to 
grozījumus. Lai uzlabotu informāciju un 
koordināciju starp Komisiju, dalībvalstīm 
un Reģionu komiteju, būtu jānorāda, ka 
Komisija pārsūtīs šos noteikumus 
dalībvalstīm un Reģionu komitejai. Minētā 
komiteja ir izveidojusi ETSG platformu, 

(32) Jāpieliek koordinētas pūles 
informētības palielināšanai starp 
institūcijām, dalībvalstīm un reģioniem 
attiecībā uz ETSG pašreizējām iespējām, 
lai uzlabotu pārredzamību iespējām
izmantot ETSG kā instrumentu, kas ir 
pieejams pārrobežu sadarbībai visās ES 
politikas jomās. Būtu jāprecizē, ka 
dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkuriem noteikumiem, kas pieņemti, lai 
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ļaujot visām ieinteresētajām personām 
apmainīties ar pieredzi un labāko praksi un 
uzlabot komunikāciju par ETSG iespējām 
un problēmām, atvieglojot pieredzes 
apmaiņu par ETSG izveidi teritoriālā 
līmenī un daloties zināšanās par labāko 
praksi attiecībā uz teritoriālo sadarbību.

īstenotu ETSG regulu, un iesniedz šos 
noteikumus, kā arī to grozījumus. Lai 
uzlabotu informāciju un koordināciju starp 
Komisiju, dalībvalstīm un Reģionu 
komiteju, būtu jānorāda, ka Komisija 
pārsūtīs šos noteikumus dalībvalstīm un 
Reģionu komitejai. Minētā komiteja ir 
izveidojusi ETSG platformu, ļaujot visām 
ieinteresētajām personām apmainīties ar 
pieredzi un labāko praksi un uzlabot 
komunikāciju par ETSG iespējām un 
problēmām, atvieglojot pieredzes apmaiņu 
par ETSG izveidi teritoriālā līmenī un 
daloties zināšanās par labāko praksi 
attiecībā uz teritoriālo sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1082/2006
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus, 
ETSG uzskata par tās dalībvalsts 
organizāciju, kurā tai ir juridiskā adrese.”

Lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus, 
ETSG uzskata par tās dalībvalsts 
organizāciju, kurā tai ir juridiskā adrese. 
Taču citām dalībvalstīm, kas ir ETSG 
ieinteresētās puses, ir jāatzīst ar iepriekš 
minēto procedūru pieņemtos īpašos 
noteikumus.”

Or. fr

Pamatojums

Lai novērstu sarežģījumus, kas var rasties, ja tiesību aktus neatzīst visās attiecīgajās 
dalībvalstīs, jānosaka savstarpējas atzīšanas princips.
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Grozījums Nr. 43
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2. ETSG sastāvā ir dalībnieki, kas pārstāv 
vismaz divu dalībvalstu teritoriju, izņemot 
gadījumus, kas paredzēti 3.a panta 
2. punktā.”

“2. ETSG sastāvā ir dalībnieki, kas pārstāv 
vismaz divu dalībvalstu teritoriju, izņemot 
gadījumus, kas paredzēti 3.a panta 
2. punktā, un tie ir kompetenti darboties
tās dalībnieku vārdā sadarbības projektu 
un programmu īstenošanas nolūkā.”

Or. pt

Pamatojums

ETSG, īstenojot sadarbības projektus un programmas, darbojas to dalībnieku vārdā gan tad, 
ja attiecīgā sadarbība ir teritoriālā sadarbība kohēzijas politikas ietvaros, gan citā veidā 
saistībā ar Eiropas nozaru politiku. Taču tās nedrīkst būt varas apvienošanas vai esošās 
varas un atbildību sadales maiņas līdzeklis; tās arī nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kas 
regulā nav noteikti.

Grozījums Nr. 44
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pilsonisko sabiedrību pārstāvošās 
organizācijas.”

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ETSG ir saistītas ar pārrobežu iedzīvotāju un darbaspēka vervēšanas vietām, 
ir nepieciešams nodrošināt to pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iesaistīšanos, uz kuriem ir 
vērsti ETSG pakalpojumi.
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Grozījums Nr. 45
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa
Regula (EK) Nr. 1082/2006
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc 2. punktā minētās paredzamā 
dalībnieka paziņošanas attiecīgā 
dalībvalsts, ņemot vērā tās konstitucionālo 
iekārtu, apstiprina konvenciju un 
paredzamā dalībnieka dalību ETSG, ja vien 
tā neuzskata, ka šāda dalība neatbilst šai 
regulai, citiem Savienības tiesību aktiem 
attiecībā uz ETSG darbībām vai valsts 
tiesību aktiem par paredzamā dalībnieka 
kompetenci, vai ka šāda dalība nav 
pamatota ar attiecīgās dalībvalsts 
sabiedrības interešu vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem. Šādā gadījumā 
dalībvalsts sniedz paziņojumu par 
apstiprinājuma nesniegšanas iemesliem vai 
ierosina vajadzīgos grozījumus konvencijā, 
lai paredzamais dalībnieks varētu 
piedalīties.

Pēc 2. punktā minētās paredzamā 
dalībnieka paziņošanas attiecīgā 
dalībvalsts, ņemot vērā tās konstitucionālo 
iekārtu, apstiprina konvenciju un 
paredzamā dalībnieka dalību ETSG, ja vien 
tā neuzskata, ka šāda dalība neatbilst šai 
regulai, citiem Savienības tiesību aktiem 
attiecībā uz ETSG darbībām vai valsts 
tiesību aktiem par paredzamā dalībnieka 
kompetenci, vai ka šāda dalība nav 
pamatota ar attiecīgās dalībvalsts 
sabiedrības interešu vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem. Šādā gadījumā 
dalībvalsts sniedz paziņojumu par 
apstiprinājuma nesniegšanas iemesliem vai 
ierosina vajadzīgos grozījumus konvencijā, 
lai paredzamais dalībnieks varētu 
piedalīties. Dalībvalstij sniegtajam 
6 mēnešu laikposmam, lai apstiprinātu 
ETSG izveidi, jānodrošina pietiekams 
laiks, lai dalībvalsts paustu savas bažas 
attiecībā uz iesniegto piedāvājumu, kā arī 
pieteikumu iesniedzējiem reaģēt uz bažām 
un novērst pieteikuma nepilnības. 
Jāizvairās no jebkādiem kavējumiem 
procesa laikā, un nekādā gadījumā 
nedrīkst pagarināt 6 mēnešu laikposmu 
procesa apstiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Oldřich Vlasák
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1082/2006
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts pieņem lēmumu sešu mēnešu 
termiņā no dienas, kad saskaņā ar 2. punktu 
saņemts pieteikums. Ja attiecīgā dalībvalsts 
noteiktajā termiņā neatbild, konvencija 
uzskatāma par apstiprinātu.

Dalībvalsts pieņem lēmumu četru mēnešu 
termiņā no dienas, kad saskaņā ar 2. punktu 
saņemts pieteikums. Ja attiecīgā dalībvalsts 
noteiktajā termiņā neatbild, konvencija 
uzskatāma par apstiprinātu.

Or. en

Grozījums Nr. 47
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2. ETSG darbojas saskaņā ar tai dotajiem 
uzdevumiem – atvieglot un veicināt 
teritoriālo sadarbību nolūkā stiprināt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, un kurus tās dalībnieki nosaka, 
pamatojoties uz to, ka tie saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ietilpst vismaz viena 
dalībnieka kompetencē no katras 
dalībvalsts, kas pārstāvēta ETSG.

“2. ETSG darbojas saskaņā ar tai dotajiem 
uzdevumiem –– atvieglot un veicināt 
teritoriālo sadarbību nolūkā stiprināt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju 
un pārvarēt iekšējā tirgus šķēršļus, un 
kurus tās dalībnieki nosaka, pamatojoties 
uz to, ka tie saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
ietilpst vismaz viena dalībnieka 
kompetencē no katras dalībvalsts, kas 
pārstāvēta ETSG.

Or. en

Grozījums Nr. 48
László Surján

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
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Regulas (EK) Nr. 1082/2006
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ETSG var veikt īpašas darbības 
teritoriālajai sadarbībai starp tās 
dalībniekiem nolūkā sasniegt 1. panta 
2. punktā minēto mērķi, ar Savienības 
finansiālu atbalstu vai bez tā.

ETSG var veikt īpašas darbības 
teritoriālajai sadarbībai starp tās 
dalībniekiem nolūkā sasniegt 1. panta 
2. punktā minēto mērķi, ar Savienības 
finansiālu atbalstu vai bez tā. Jāuzlabo arī 
nodokļu nosacījumi finansējumam, 
izmantojot publiskā un privātā sektora 
partnerības.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrēti, ETSG uzdevumi var būt saistīti 
ar sadarbības programmu vai to daļu 
īstenošanu vai Savienības atbalstītu 
darbību īstenošanu, izmantojot Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un/vai Kohēzijas fondu.

Konkrēti, ETSG uzdevumi var būt saistīti 
ar sadarbības programmu vai to daļu 
īstenošanu, integrētu teritoriālo stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu vai Savienības 
atbalstītu darbību īstenošanu, izmantojot 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un/vai Kohēzijas 
fondu, un/vai aicinājumus iesniegt 
projektus, kas saistīti ar Savienības 
nozaru politiku.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams atzīt ETSG stratēģisko vērtību un faktu, ka tās var izmantot virkni 
finansējuma avotus.
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Grozījums Nr. 50
Catherine Grèze

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
7. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var ierobežot darbības, ko 
ETSG var veikt bez Savienības finansiāla 
atbalsta. Tomēr dalībvalstis neizslēdz tās 
darbības, kuras ietvertas ieguldījumu 
prioritātēs saskaņā ar Savienības 
kohēzijas politiku, kā pieņemts 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.”

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
7. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var ierobežot darbības, ko 
ETSG var veikt bez Savienības finansiāla 
atbalsta. Tomēr dalībvalstis neizslēdz tās 
darbības, kuras ietvertas ieguldījumu 
prioritātēs saskaņā ar Savienības kohēzijas 
politiku, kā pieņemts laikposmam no 2014. 
līdz 2020. gadam.”

Dalībvalstis nevar ierobežot darbības, ko 
ETSG var veikt ar Savienības finansiālu 
atbalstu, ietverot tās darbības, kuras 
ietvertas ieguldījumu prioritātēs saskaņā ar 
Savienības kohēzijas politiku, kā pieņemts 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.”

Or. fr

Pamatojums

Ja ETSG piešķirtu neatkarīgu juridisko statusu, nevar uzskatīt, ka dalībvalstis varētu 
ierobežot ETSG darbības.
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Grozījums Nr. 52
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts – 4. daļa
Regula (EK) Nr. 1082/2006
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pret visu personālu, kas strādā vienā un 
tajā pašā vietā, būtu vienlīdzīga attieksme, 
valsts tiesību aktiem un noteikumiem, vai 
tās būtu publiskās tiesības vai 
privāttiesības, var piemērot papildu ad hoc 
noteikumus, ko nosaka ETSG.”

Lai pret visu personālu, kas strādā vienā un 
tajā pašā vietā, būtu vienlīdzīga attieksme, 
valsts tiesību aktiem un noteikumiem, vai 
tās būtu publiskās tiesības vai 
privāttiesības, var piemērot papildu ad hoc 
noteikumus, ko nosaka ETSG. Tos var 
izstrādāt, ņemot vērā Eiropas statusu, kas 
piešķirts Savienības aģentūru 
personālam.”

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā ETSG darbības un faktu, ka tās ir vietējais Eiropas integrācijas izmēģinājuma 
lauks, Eiropas teritoriālās sadarbības grupām jāpiešķir īpašs Eiropas statuss.


