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Amendement 24
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In dat verslag heeft de Commissie haar 
voornemen aangekondigd om een beperkt 
aantal wijzigingen in de EGTS-
verordening voor te stellen om de 
oprichting en de werking van de EGTS'en 
te vergemakkelijken en om bepaalde 
bestaande bepalingen te verduidelijken.
Obstakels voor de oprichting van nieuwe 
EGTS'en dienen te worden weggenomen 
terwijl de continuïteit van bestaande 
groeperingen gewaarborgd en de werking 
ervan vergemakkelijkt dient te worden, 
zodat op grotere schaal gebruik gemaakt 
kan worden van EGTS'en, die bijdragen tot 
betere samenwerking en coherentie van 
beleid tussen overheidsorganen, zonder 
aanvullende lasten voor de nationale of 
Europese overheidsdiensten.

(2) In dat verslag heeft de Commissie haar 
voornemen aangekondigd om een beperkt 
aantal wijzigingen in de EGTS-
verordening voor te stellen om de 
oprichting en de werking van de EGTS'en 
te vergemakkelijken en om bepaalde 
bestaande bepalingen te verduidelijken.
Obstakels voor de oprichting van nieuwe 
EGTS'en, zoals het 150 km-criterium dat 
voor ultraperifere regio's geldt, dienen te 
worden weggenomen terwijl de continuïteit 
van bestaande groeperingen gewaarborgd 
en de werking ervan vergemakkelijkt dient 
te worden, zodat op grotere schaal gebruik 
gemaakt kan worden van EGTS'en, die 
bijdragen tot betere samenwerking en 
coherentie van beleid tussen 
overheidsorganen, zonder aanvullende 
lasten voor de nationale of Europese 
overheidsdiensten.

Or. pt

Amendement 25
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De oprichting van een EGTS is een 
zaak voor de leden en hun nationale 
autoriteiten, en is niet automatisch 
gekoppeld aan enige wettelijke of 
financiële voordelen op EU-niveau.

(3) Gezien het specifieke karakter van 
hun activiteiten en hun bijdrage aan het 
meerlagig bestuur, kunnen EGTS'en 
specifieke financiële steun op EU-niveau 
ontvangen, aangezien zij zich bijzonder 
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goed lenen voor grensoverschrijdende 
samenwerking.

Or. fr

Motivering

EGTS'en worden weliswaar opgezet bij besluit van de betrokken lidstaat, maar dragen bij aan 
de verwezenlijking van de Europese doelstellingen en moeten dus in aanmerking komen voor 
specifieke subsidies, met name in het kader van de territoriale samenwerking.

Amendement 26
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Verdrag van Lissabon heeft een 
territoriale dimensie toegevoegd aan het 
cohesiebeleid en heeft "Gemeenschap" 
vervangen door "Unie". Deze nieuwe 
terminologie dient dus ook in de EGTS-
verordening verwerkt te worden.

(4) Het Verdrag van Lissabon heeft een 
territoriale dimensie toegevoegd aan het 
cohesiebeleid en heeft "Gemeenschap" 
vervangen door "Unie". Deze nieuwe 
terminologie dient dus ook in de EGTS-
verordening verwerkt te worden en 
tegelijkertijd moet de toepassing ervan 
zichtbaar zijn, want aangezien het doel is 
een harmonieuze ontwikkeling van de 
hele Europese Unie te bevorderen, zou het 
niet juist zijn ultraperifere regio's bij 
voorbaat uit te sluiten.

Or. pt

Amendement 27
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 174 van het VWEU 
wordt bepaald dat er bijzondere aandacht 
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moet worden besteed aan de 
plattelandsgebieden, de regio’s die een 
industriële overgang doormaken en de 
regio’s die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest 
noordelijke regio’s met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, 
grensoverschrijdende en berggebieden.

Or. pt

Amendement 28
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In artikel 349 van het VWEU wordt 
bepaald dat er specifieke maatregelen 
moeten worden getroffen om rekening te 
houden met de structurele economische 
en sociale situatie van de ultraperifere 
gebieden, die wordt bemoeilijkt door 
bepaalde specifieke kenmerken die de 
ontwikkeling van deze gebieden ernstig 
schaden.

Or. pt

Amendement 29
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit de ervaringen met de tot nu toe 
opgerichte EGTS'en blijkt dat dit nieuwe 
wettelijke instrument ook gebruikt wordt 
voor samenwerking bij de uitvoering van 

(5) Uit de ervaringen met de tot nu toe 
opgerichte EGTS'en blijkt dat dit nieuwe 
wettelijke instrument ook gebruikt wordt 
voor samenwerking bij de uitvoering van 
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andere Europese beleidsmaatregelen. De 
efficiëntie en doelmatigheid van EGTS'en 
dient verbeterd te worden door de opzet 
van EGTS'en te verbreden.

andere Europese beleidsmaatregelen. De 
efficiëntie en doelmatigheid van EGTS'en 
dient verbeterd te worden door de opzet 
van EGTS'en te verbreden, zodat er ook 
buiten het cohesiebeleid mogelijkheden 
voor dit soort samenwerking kunnen 
worden gevonden. EGTS'en hebben het 
vermogen om de economie weer aan te 
zwengelen en de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te verwezenlijken.
Speciale aandacht moet uitgaan naar de 
samenwerking met betrekking tot de 
versterking van de arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 30
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit de ervaringen met de tot nu toe 
opgerichte EGTS'en blijkt dat dit nieuwe 
wettelijke instrument ook gebruikt wordt 
voor samenwerking bij de uitvoering van 
andere Europese beleidsmaatregelen. De 
efficiëntie en doelmatigheid van EGTS'en 
dient verbeterd te worden door de opzet 
van EGTS'en te verbreden.

(5) Uit de ervaringen met de tot nu toe 
opgerichte EGTS'en blijkt dat dit nieuwe 
wettelijke instrument ook gebruikt wordt 
voor samenwerking bij de uitvoering van 
andere Europese beleidsmaatregelen.
EGTS'en die bij uitnodigingen tot het 
indienen van projectvoorstellen in 
verband met het sectoraal beleid van de 
EU als één partner worden beschouwd 
moeten dus niet worden gediscrimineerd 
en de rol van EGTS'en bij de uitvoering 
van de geïntegreerde beleidsmaatregelen 
van de Europese Unie moet worden 
erkend.

Or. fr

Motivering

EGTS'en kunnen per definitie aanspraak maken op cohesiemiddelen maar ook op andere 
vormen van financiering uit hoofde van het sectoraal beleid van de Europese Unie.
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Amendement 31
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Bij EGTS'en zijn vaak diverse 
bestuurlijke niveaus betrokken en dat 
levert dus meerlagige bestuurssystemen 
op. Daarom is er meer flexibiliteit in de 
beheersstructuren nodig om een 
doeltreffende werking van dergelijke 
complexe systemen te verzekeren.

Or. en

Amendement 32
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 3, lid 1, onder d), van de EGTS-
verordening bepaalt dat privaatrechtelijke 
lichamen lid kunnen worden van een 
EGTS, op voorwaarde dat zij beschouwd 
worden als "publiekrechtelijke 
instellingen" in de zin van artikel 1, lid 9, 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, maar EGTS'en 
kunnen in de toekomst ook gebruikt 
worden voor het gezamenlijk beheren van 
openbare diensten van algemeen 
economisch belang of infrastructuren.
Andere privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke actoren kunnen derhalve 

(8) Artikel 3, lid 1, onder d), van de EGTS-
verordening bepaalt dat privaatrechtelijke 
lichamen lid kunnen worden van een 
EGTS, op voorwaarde dat zij beschouwd 
worden als “publiekrechtelijke 
instellingen” in de zin van artikel 1, lid 9, 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, maar EGTS’en 
kunnen in de toekomst ook gebruikt 
worden voor het gezamenlijk beheren van 
openbare diensten om te voorzien in 
concrete behoeften van 
grensoverschrijdende regio's en in het 
bijzonder om de aandacht te concentreren 
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ook lid worden van een EGTS. Derhalve 
dienen "overheidsbedrijven" in de zin van 
artikel 2, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten ook bestreken te 
worden.

op het algemeen economisch belang of 
infrastructuren. Andere privaatrechtelijke 
of publiekrechtelijke actoren kunnen 
derhalve ook lid worden van een EGTS.
Derhalve dienen "overheidsbedrijven" in 
de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten ook bestreken te 
worden.

Or. en

Amendement 33
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Verduidelijkt moet worden dat de 
bevordering van de territoriale 
samenwerking tussen deze regio's, die als 
voorposten van de EU worden beschouwd, 
en de aangrenzende staten hun 
betrekkingen versterken en nieuwe 
markten voor de Europese regio's helpen 
bevorderen, waarbij profijt wordt 
getrokken uit de historische en culturele 
synergie die reeds tussen deze regio's en 
de andere landen van de wereld bestaan.

Or. pt

Amendement 34
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gezien het potentieel van 
EGTS'en als instrument voor de 
uitvoering van initiatieven en projecten 
van de Europese Unie en voor de 
uitvoering van programma's op diverse 
Europese beleidsterreinen en de noodzaak 
dat die EGTS'en erkend worden als 
structuren die in aanmerking komen voor 
subsidies voor dergelijke initiatieven, 
projecten en programma's, moeten 
EGTS'en omwille van de rechtszekerheid 
zichtbaarder worden en beter geïntegreerd 
zijn in de Europese en nationale 
rechtsstelsels.

Or. pt

Motivering

Gezien het feit dat in het verslag over de toepassing van de oude verordening van 29 juli 2011 
geconcludeerd wordt dat de EGTS'en meer zichtbaarder moeten zijn en beter ingepast in de 
juridische en institutionele bestellen en rekening houdend met het potentieel van die 
groeperingen, is het van belang dat er een deugdelijke en eenvoudige regeling komt die alle 
belanghebbenden en de burgers rechtszekerheid biedt.

Amendement 35
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De ervaringen met de oprichting van 
EGTS'en wijzen uit dat de termijn van drie 
maanden voor goedkeuring door een 
lidstaat zelden in acht wordt genomen.
Daarom moet de termijn worden verlengd 
tot zes maanden. Anderzijds dient, met het 
oog op rechtszekerheid, na afloop van die 
termijn aangenomen te worden dat de 
overeenkomst stilzwijgend is goedgekeurd.
De lidstaten kunnen nationale regels voor 

(14) De ervaringen met de oprichting van 
EGTS'en wijzen uit dat de termijn van drie 
maanden voor goedkeuring door een 
lidstaat zelden in acht wordt genomen.
Daarom moet de termijn worden verlengd 
tot zes maanden. Anderzijds dient, met het 
oog op rechtszekerheid, na afloop van die 
termijn aangenomen te worden dat de 
overeenkomst stilzwijgend is goedgekeurd.
De lidstaten kunnen nationale regels voor 
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de procedure voor goedkeuring toepassen 
of specifieke regels invoeren in het kader 
van de nationale regels voor de uitvoering 
van de EGTS-verordening, maar 
uitzonderingen op de bepaling betreffende 
stilzwijgende goedkeuring na de termijn 
van zes maanden dienen niet te worden 
toegestaan.

de procedure voor goedkeuring toepassen 
of specifieke regels invoeren in het kader 
van de nationale regels voor de uitvoering 
van de EGTS-verordening, maar 
uitzonderingen op de bepaling betreffende 
stilzwijgende goedkeuring na de termijn 
van zes maanden dienen niet te worden 
toegestaan. De termijn van zes maanden 
waarover de lidstaten beschikken voor het 
goedkeuren van de oprichting van 
EGTS'en moet voor de lidstaat voldoende 
zijn om zijn wensen in verband met de 
oprichting van EGTS'en kenbaar te 
maken en voor de aanvragers om de 
nodige stappen te ondernemen met het 
oog op de goedkeuring van hun aanvraag.

Or. en

Amendement 36
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De ervaringen met de oprichting van 
EGTS'en wijzen uit dat de termijn van drie 
maanden voor goedkeuring door een 
lidstaat zelden in acht wordt genomen.
Daarom moet de termijn worden verlengd 
tot zes maanden. Anderzijds dient, met het 
oog op rechtszekerheid, na afloop van die 
termijn aangenomen te worden dat de 
overeenkomst stilzwijgend is goedgekeurd.
De lidstaten kunnen nationale regels voor 
de procedure voor goedkeuring toepassen 
of specifieke regels invoeren in het kader 
van de nationale regels voor de uitvoering 
van de EGTS-verordening, maar 
uitzonderingen op de bepaling betreffende 
stilzwijgende goedkeuring na de termijn 
van zes maanden dienen niet te worden 
toegestaan.

(14) De ervaringen met de oprichting van 
EGTS'en wijzen uit dat de termijn van drie 
maanden voor goedkeuring door een 
lidstaat zelden in acht wordt genomen.
Daarom moet de termijn worden verlengd 
tot vier maanden. Anderzijds dient, met het 
oog op rechtszekerheid, na afloop van die 
termijn aangenomen te worden dat de 
overeenkomst stilzwijgend is goedgekeurd.
De lidstaten kunnen nationale regels voor 
de procedure voor goedkeuring toepassen 
of specifieke regels invoeren in het kader 
van de nationale regels voor de uitvoering 
van de EGTS-verordening, maar 
uitzonderingen op de bepaling betreffende 
stilzwijgende goedkeuring na de termijn 
van zes maanden dienen niet te worden 
toegestaan.
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Or. en

Amendement 37
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Meer participatie van 
maatschappelijke organisaties in de 
oprichting van EGTS'en en ook de 
mogelijkheid van toegang tot bestaande 
EGTS'en moet sterk worden 
aangemoedigd.

Or. en

Amendement 38
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het doel van EGTS'en dient uitgebreid 
te worden tot het bevorderen van 
territoriale samenwerking in het algemeen, 
met inbegrip van strategische planning en 
inachtneming van regionale en lokale 
belangen, in overeenstemming met het 
cohesiebeleid en ander beleid van de Unie, 
om aldus bij te dragen tot de Europa 2020-
strategie of de uitvoering van 
macroregionale strategieën. Daarnaast 
dient verduidelijkt te worden dat wanneer 
een bepaalde bevoegdheid vereist is voor 
de efficiënte uitvoering van een EGTS ten 
minste één lid in elk van de deelnemende 
lidstaten over deze bevoegdheid dient te 
beschikken.

(19) Het doel van EGTS’en dient 
uitgebreid te worden tot het bevorderen 
van territoriale samenwerking in het 
algemeen door de factoren die deze 
samenwerking belemmeren weg te 
werken, waarbij de nadruk moet liggen op 
strategische planning en inachtneming van 
regionale en lokale belangen, in 
overeenstemming met het cohesiebeleid en 
ander beleid van de Unie, om aldus bij te 
dragen tot de Europa 2020-strategie of de 
uitvoering van macroregionale strategieën.
Daarnaast dient verduidelijkt te worden dat 
wanneer een bepaalde bevoegdheid vereist 
is voor de efficiënte uitvoering van een 
EGTS ten minste één lid in elk van de 
deelnemende lidstaten over deze 
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bevoegdheid dient te beschikken.

Or. en

Amendement 39
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het doel van EGTS'en dient uitgebreid 
te worden tot het bevorderen van 
territoriale samenwerking in het algemeen, 
met inbegrip van strategische planning en 
inachtneming van regionale en lokale 
belangen, in overeenstemming met het 
cohesiebeleid en ander beleid van de Unie, 
om aldus bij te dragen tot de Europa 2020-
strategie of de uitvoering van 
macroregionale strategieën. Daarnaast 
dient verduidelijkt te worden dat wanneer 
een bepaalde bevoegdheid vereist is voor 
de efficiënte uitvoering van een EGTS ten 
minste één lid in elk van de deelnemende 
lidstaten over deze bevoegdheid dient te 
beschikken.

(19) Het doel van EGTS'en dient uitgebreid 
te worden tot het bevorderen van 
territoriale samenwerking in het algemeen, 
met inbegrip van strategische planning en 
inachtneming van regionale en lokale 
belangen, in overeenstemming met het 
cohesiebeleid en ander beleid van de Unie, 
om aldus bij te dragen tot de Europa 2020-
strategie of de uitvoering van 
macroregionale strategieën. De bijdrage 
van de EGTS'en aan de verwezenlijking 
van deze strategische doelstellingen dient 
dus vermeld te worden bij de sluiting van 
partnerschapsovereenkomsten tussen de 
Commissie en de lidstaten en bij de 
opstelling van de operationele 
programma's door de lidstaten die 
EGTS'en op hun grondgebied hebben.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten de rol van de EGTS'en bij de verwezenlijking van de doelstellingen van 
het cohesiebeleid verduidelijken.

Amendement 40
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Verduidelijkt dient te worden dat de 
overeenkomst – en gezien het belang van 
dit onderwerp, niet de statuten – dienen aan 
te geven welke regels van toepassing zijn 
op het personeel van de EGTS, en welke 
beginselen ten grondslag liggen aan de 
regelingen inzake personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures. De EGTS'en 
moeten hierbij uit meerdere opties kunnen 
kiezen. De specifieke regelingen 
betreffende personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures kunnen echter in 
de statuten uiteengezet worden.

(26) Verduidelijkt dient te worden dat de 
overeenkomst – en gezien het belang van 
dit onderwerp, niet de statuten – dienen aan 
te geven welke regels van toepassing zijn 
op het personeel van de EGTS, en welke 
beginselen ten grondslag liggen aan de 
regelingen inzake personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures. De EGTS'en 
moeten hierbij uit meerdere opties kunnen 
kiezen. Eén van die opties is het 
verkrijgen van de status die specifiek is 
voor personeel van de agentschappen van 
de Europese Gemeenschappen. De 
specifieke regelingen betreffende 
personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures kunnen echter in 
de statuten uiteengezet worden.

Or. fr

Motivering

Gezien de activiteiten van de EGTS'en en het feit dat zij op plaatselijk niveau laboratoria voor 
de Europese integratie vormen, moeten zij een specifieke Europese status kunnen verwerven.

Amendement 41
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Verduidelijkt dient te worden dat 
lidstaten de Commissie op de hoogte 
dienen te stellen van de aanneming van 
bepalingen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van de EGTS-
verordening, en de tekst van deze 
bepalingen en eventuele wijzigingen 
daarvan aan de Commissie dienen toe te 
zenden. Teneinde de informatie en 
coördinatie tussen de Commissie, de 

(32) Er moeten gecoördineerde pogingen 
worden ondernomen om de instellingen, 
de lidstaten en de regio's meer bewust te 
maken van de het potentieel waarover 
EGTS'en van nature beschikken, teneinde 
de mogelijkheden om EGTS'en te 
gebruiken als instrumenten voor 
grensoverschrijdende samenwerking op 
alle gebieden van het EU-beleid 
zichtbaarder te maken. Verduidelijkt dient 
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lidstaten en het Comité van de Regio's te 
verbeteren, dient gespecificeerd te worden 
dat de Commissie deze bepalingen zal 
doorzenden aan de andere lidstaten en het 
Comité van de Regio's. Dat Comité heeft 
een EGTS-platform opgezet dat alle 
betrokken partijen in staat stelt hun 
ervaringen en goede praktijken uit te 
wisselen, de communicatie over 
mogelijkheden en uitdagingen voor 
EGTS'en te verbeteren, de uitwisseling van 
ervaringen over de oprichting van EGTS'en 
op territoriaal niveau te vergemakkelijken, 
en kennis van beste praktijken op het 
gebied van territoriale samenwerking te 
delen.

te worden dat lidstaten de Commissie op de 
hoogte dienen te stellen van de aanneming 
van bepalingen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van de EGTS-
verordening, en de tekst van deze 
bepalingen en eventuele wijzigingen 
daarvan aan de Commissie dienen toe te 
zenden. Teneinde de informatie en 
coördinatie tussen de Commissie, de 
lidstaten en het Comité van de Regio's te 
verbeteren, dient gespecificeerd te worden 
dat de Commissie deze bepalingen zal 
doorzenden aan de andere lidstaten en het 
Comité van de Regio's. Dat Comité heeft 
een EGTS-platform opgezet dat alle 
betrokken partijen in staat stelt hun 
ervaringen en goede praktijken uit te 
wisselen, de communicatie over 
mogelijkheden en uitdagingen voor 
EGTS'en te verbeteren, de uitwisseling van 
ervaringen over de oprichting van EGTS'en 
op territoriaal niveau te vergemakkelijken, 
en kennis van beste praktijken op het 
gebied van territoriale samenwerking te 
delen.

Or. en

Amendement 42
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – alinea 2
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het bepalen van de toepasselijke 
wetgeving wordt een EGTS beschouwd als 
een entiteit van de lidstaat waar zij haar 
statutaire zetel heeft.

1. Voor het bepalen van het toepasselijke
recht wordt een EGTS beschouwd als een 
entiteit van de lidstaat waar zij haar 
statutaire zetel heeft. De overige lidstaten 
die deelnemen aan de EGTS dienen 
echter de specifieke bepalingen die 
volgens die procedure worden vastgesteld 
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te erkennen.

Or. fr

Motivering

Om te vermijden dat er al te complexe situaties ontstaan omdat bepaalde lidstaten sommige 
bepalingen niet erkennen, is het raadzaam het beginsel van wederzijdse erkenning te laten 
prevaleren.

Amendement 43
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een EGTS is samengesteld uit leden die 
gevestigd zijn op het grondgebied van ten 
minste twee lidstaten, voor zover in artikel 
3 bis, lid 2, niet anders bepaald is."

2. Een EGTS is samengesteld uit leden die 
gevestigd zijn op het grondgebied van ten 
minste twee lidstaten, voor zover in artikel 
3 bis, lid 2, niet anders bepaald is, en is 
bevoegd namens haar leden op te treden 
bij de uitvoering van de 
samenwerkingsprojecten en -
programma's.

Or. pt

Motivering

De EGTS'en treden op namens hun leden en in het kader van de uitvoering van de 
samenwerkingsprojecten en -programma's, hetzij in een territoriale samenwerking in het 
raam van het cohesiebeleid, hetzij in een samenwerking die betrekking heeft op een van de 
Europese sectorale beleidsterreinen. EGTS'en moeten echter niet dienen als middel om 
bevoegdheden samen te smelten, noch om verandering aan te brengen in de bestaande 
verdeling van taken en bevoegdheden, noch voor andere doeleinden dan die van deze 
verordening.

Amendement 44
Gilles Pargneaux
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Maatschappelijke organisaties

Or. fr

Motivering

Aangezien de EGTS'en structuren zijn die verbonden zijn met grensoverschrijdende leef- en 
werkgelegenheidsgebieden, moeten de maatschappelijke organisaties waaraan de EGTS'en 
diensten aanbieden vertegenwoordigd zijn.

Amendement 45
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter a – alinea 1
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na kennisgeving krachtens lid 2 door 
een kandidaat-lid stemt de betrokken 
lidstaat, rekening houdend met zijn 
constitutionele bestel, in met de 
overeenkomst en met de deelneming van 
het kandidaat-lid aan de EGTS, tenzij de 
lidstaat van oordeel is dat deze deelneming 
niet in overeenstemming is met deze 
verordening, met andere EU-wetgeving 
betreffende de activiteiten van de EGTS of 
met nationale wetgeving inzake de 
bevoegdheden van het kandidaat-lid, of dat 
deze deelneming niet gerechtvaardigd is 
om redenen van algemeen belang of 
overheidsbeleid van die lidstaat. In een 
dergelijk geval verstrekt de lidstaat een 
verklaring van zijn redenen om niet in te 
stemmen, of geeft aan welke wijzigingen 
van de overeenkomst de deelname van het 
kandidaat-lid aanvaardbaar zouden maken.

3. Na kennisgeving krachtens lid 2 door 
een kandidaat-lid stemt de betrokken 
lidstaat, rekening houdend met zijn 
constitutionele bestel, in met de 
overeenkomst en met de deelneming van 
het kandidaat-lid aan de EGTS, tenzij de 
lidstaat van oordeel is dat deze deelneming 
niet in overeenstemming is met deze 
verordening, met andere EU-wetgeving 
betreffende de activiteiten van de EGTS of 
met nationale wetgeving inzake de 
bevoegdheden van het kandidaat-lid, of dat 
deze deelneming niet gerechtvaardigd is 
om redenen van algemeen belang of 
overheidsbeleid van die lidstaat. In een 
dergelijk geval verstrekt de lidstaat een 
verklaring van zijn redenen om niet in te 
stemmen, of geeft aan welke wijzigingen 
van de overeenkomst de deelname van het 
kandidaat-lid aanvaardbaar zouden maken.
De termijn van zes maanden waarover de 
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lidstaten beschikken voor het goedkeuren 
van de oprichting van EGTS'en moet voor 
de lidstaat voldoende zijn om zijn 
bezwaarpunten in verband met de 
ingediende aanvraag kenbaar te maken 
en voor de aanvragers om te reageren op 
de bezwaarpunten en om tekortkomingen 
in de aanvraag weg te werken.
Vertragingen in het proces moeten 
worden vermeden en de termijn van zes 
maanden voor het goedkeuringsproces 
moet onder geen beding worden verlengd.

Or. en

Amendement 46
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter a – alinea 2
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat neemt een besluit binnen zes
maanden nadat hij overeenkomstig lid 2 
een aanvraag heeft ontvangen. Als de 
lidstaat niet binnen de gestelde termijn 
heeft geantwoord, wordt de overeenkomst 
geacht aanvaard te zijn.

3. De lidstaat neemt een besluit binnen vier
maanden nadat hij overeenkomstig lid 2 
een aanvraag heeft ontvangen. Als de 
lidstaat niet binnen de gestelde termijn 
heeft geantwoord, wordt de overeenkomst 
geacht aanvaard te zijn.

Or. en

Amendement 47
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een EGTS handelt binnen het kader van 
de aan haar toevertrouwde taken, namelijk 
de facilitering en bevordering van 
territoriale samenwerking ter versterking 
van de economische, sociale en territoriale 
samenhang. Deze taken worden vastgesteld 
door haar leden, met dien verstande dat die 
taken onder krachtens de nationale 
wetgeving verleende bevoegdheid van ten 
minste één lid uit iedere in die EGTS 
vertegenwoordigde lidstaat moeten vallen.

2. Een EGTS handelt binnen het kader van 
de aan haar toevertrouwde taken, namelijk 
de facilitering en bevordering van 
territoriale samenwerking ter versterking 
van de economische, sociale en territoriale 
samenhang en het wegnemen van 
belemmeringen van de interne markt.
Deze taken worden vastgesteld door haar 
leden, met dien verstande dat die taken 
onder krachtens de nationale wetgeving 
verleende bevoegdheid van ten minste één 
lid uit iedere in die EGTS 
vertegenwoordigde lidstaat moeten vallen.

Or. en

Amendement 48
László Surján

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EGTS kan andere specifieke acties 
uitvoeren in het kader van territoriale 
samenwerking tussen haar leden en binnen 
de doelstelling bedoeld in artikel 1, lid 2, al 
dan niet met financiële steun van de Unie.

3. De EGTS kan andere specifieke acties 
uitvoeren in het kader van territoriale 
samenwerking tussen haar leden en binnen 
de doelstelling bedoeld in artikel 1, lid 2, al 
dan niet met financiële steun van de Unie.
De fiscale voorwaarden voor de 
financiering van EGTS'en via publiek-
private partnerschappen moeten ook 
worden verbeterd.

Or. en

Amendement 49
Gilles Pargneaux
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer in het bijzonder kunnen de taken van 
een EGTS de uitvoering van 
samenwerkingsprogramma's of delen 
daarvan omvatten, of van operaties die 
door de Unie worden ondersteund door 
middel van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en/of het Cohesiefonds.

Meer in het bijzonder kunnen de taken van 
een EGTS de uitvoering van 
samenwerkingsprogramma's of delen 
daarvan omvatten, het uitstippelen en 
uitvoeren van geïntegreerde territoriale 
strategieën of de uitvoering van operaties 
die door de Unie worden ondersteund door 
middel van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en/of het Cohesiefonds en/of 
uitnodigingen tot het indienen van 
projectvoorstellen in verband met 
sectorale beleidsmaatregelen van de 
Europese Unie.

Or. fr

Motivering

De strategische waarde van de EGTS'en en het feit dat zij over gediversifieerde 
financieringsbronnen kunnen beschikken moeten worden erkend.

Amendement 50
Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 7 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de acties die de 
EGTS zonder financiële bijdrage van de 
Unie mag uitvoeren, beperken. De 
lidstaten sluiten echter geen acties uit die 
vallen onder de investeringsprioriteiten 
van het cohesiebeleid van de Unie voor de 
periode 2014-2020.

Schrappen
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Or. fr

Amendement 51
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 7 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de acties die de EGTS
zonder financiële bijdrage van de Unie 
mag uitvoeren, beperken. De lidstaten 
sluiten echter geen acties uit die vallen 
onder de investeringsprioriteiten van het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2014-2020.

De lidstaten kunnen de acties die de EGTS
met financiële bijdrage van de Unie mag 
uitvoeren, niet beperken, met name 
wanneer het gaat om acties die vallen 
onder de investeringsprioriteiten van het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2014-2020.

Or. fr

Motivering

Aangezien de EGTS een onafhankelijke rechtspersoon is, is de vermelding van de 
mogelijkheid van de lidstaten om het optreden van EGTS'en te beperken niet pertinent.

Amendement 52
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – alinea 4
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op gelijke behandeling van 
alle personeelsleden die op dezelfde locatie 
werkzaam zijn, kunnen de nationale wetten 
en regels, hetzij publiek- of 
privaatrechtelijk, aangevuld worden door 
door de EGTS vastgestelde ad-hocregels.

Met het oog op gelijke behandeling van 
alle personeelsleden die op dezelfde locatie 
werkzaam zijn, kunnen de nationale wetten 
en regels, hetzij publiek- of 
privaatrechtelijk, aangevuld worden door 
door de EGTS vastgestelde ad-hocregels.
Deze regels kunnen worden afgestemd op 
de Europese status die aan het personeel 
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van de agentschappen van de Europese 
Unie wordt toegekend.

Or. fr

Motivering

Gezien de activiteiten van de EGTS'en, die op plaatselijk niveau laboratoria voor de 
Europese integratie vormen, moet hun personeel een specifieke Europese status krijgen.


