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Alteração 24
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No referido relatório, a Comissão 
anuncia a sua intenção de propor um 
número limitado de alterações ao 
regulamento AECT, a fim de facilitar a 
constituição e o funcionamento dos 
agrupamentos europeus de cooperação 
territorial, bem como a clarificação de 
certas disposições em vigor. Há que 
eliminar os obstáculos à constituição de 
novos AECT e, ao mesmo tempo, manter a 
continuidade e facilitar o funcionamento 
dos existentes, permitindo, assim, uma 
utilização mais ampla dos AECT com vista 
a contribuir para uma melhor cooperação e 
para uma maior coerência política entre 
organismos públicos, sem encargos 
adicionais para as administrações nacionais 
ou europeias.

(2) No referido relatório, a Comissão 
anuncia a sua intenção de propor um 
número limitado de alterações ao 
regulamento AECT, a fim de facilitar a 
constituição e o funcionamento dos 
agrupamentos europeus de cooperação 
territorial, bem como a clarificação de 
certas disposições em vigor. Há que 
eliminar os obstáculos à constituição de 
novos AECT, incluindo no caso das 
regiões ultraperiféricas o limite de 150 km 
de distância, e, ao mesmo tempo, manter a 
continuidade e facilitar o funcionamento 
dos existentes, permitindo, assim, uma 
utilização mais ampla dos AECT com vista 
a contribuir para uma melhor cooperação e 
para uma maior coerência política entre 
organismos públicos, sem encargos 
adicionais para as administrações nacionais 
ou europeias.

Or. pt

Alteração 25
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A criação de um AECT deve ser 
decidida pelos seus membros e respetivas 
autoridades nacionais, não estando 
automaticamente associada a quaisquer 
vantagens jurídicas ou financeiras a nível 

(3) Dada a natureza específica das suas 
atividades e a sua contribuição para a 
governação a vários níveis, podem ser 
atribuídas aos AECT ajudas financeiras 
específicas à escala da União, uma vez 
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da União. que são instrumentos privilegiados da 
cooperação transfronteiriça.

Or. fr

Justificação

Apesar de a criação de um AECT se basear numa decisão de um Estado-Membro, os AECT 
contribuem para os objetivos europeus, pelo que lhes podem ser atribuídos fundos 
específicos, designadamente no quadro da cooperação territorial.

Alteração 26
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Tratado de Lisboa acrescentou a 
dimensão territorial à política de coesão e 
substituiu o termo «Comunidade» por 
«União». A nova terminologia deve, por 
conseguinte, ser introduzida no 
regulamento AECT.

(4) O Tratado de Lisboa acrescentou a 
dimensão territorial à política de coesão e 
substituiu o termo «Comunidade» por 
«União». A nova terminologia deve, por 
conseguinte, ser introduzida no 
regulamento AECT e ao mesmo tempo ser 
visível a sua implementação, 
considerando que se pretende o 
desenvolvimento harmonioso de toda a 
União Europeia, não sendo por isso justa 
a exclusão de regiões ultraperiféricas à 
partida.

Or. pt

Alteração 27
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O artigo 174.º do TFUE estabelece 
que deve ser dada especial atenção às 
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zonas rurais, às zonas afetadas pela 
transição industrial e às regiões com 
limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, tais como as 
regiões mais setentrionais com densidade 
populacional muito baixa, e as regiões 
insulares, transfronteiriças e de 
montanha.

Or. pt

Alteração 28
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O artigo 349.º do TFUE estipula 
que devem ser adotadas medidas 
específicas tendo em conta a situação 
social e económica das regiões 
ultraperiféricas, agravada por 
determinadas características específicas 
que prejudicam gravemente o seu 
desenvolvimento.

Or. pt

Alteração 29
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A experiência com os AECT criados 
até à data revela que o novo instrumento 
jurídico está também a ser utilizado para a 
cooperação na execução de outras políticas 
europeias. É necessário reforçar a 
eficiência e a eficácia dos AECT através de 

(5) A experiência com os AECT criados 
até à data revela que o novo instrumento 
jurídico está também a ser utilizado para a 
cooperação na execução de outras políticas 
europeias. É necessário reforçar a 
eficiência e a eficácia dos AECT através de 
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um alargamento da sua natureza. um alargamento da sua natureza, de forma 
a encontrar modalidades de cooperação 
para além da política de coesão. Os AECT 
dispõem de potencialidades de 
relançamento da economia e de 
consecução dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020. Deverá ser dada especial 
atenção à cooperação no sentido da 
promoção do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 30
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A experiência com os AECT criados 
até à data revela que o novo instrumento 
jurídico está também a ser utilizado para a 
cooperação na execução de outras políticas 
europeias. É necessário reforçar a 
eficiência e a eficácia dos AECT através 
de um alargamento da sua natureza.

(5) A experiência com os AECT criados 
até à data revela que o novo instrumento 
jurídico está também a ser utilizado para a 
cooperação na execução de outras políticas 
europeias. Por conseguinte, aquando de 
convites à apresentação de propostas 
relacionadas com as políticas setoriais da 
UE, convém não discriminar os AECT
considerados como um só parceiro e 
reconhecer o papel por eles 
desempenhado na execução das políticas 
integradas da União Europeia.

Or. fr

Justificação

Os AECT, devido à sua natureza, estão em condições de reclamar não só fundos de coesão, 
como também outras fontes de financiamento das políticas setoriais da União Europeia.

Alteração 31
László Surján
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Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os AECT reúnem diversos níveis 
administrativos, formando assim sistemas 
de governação a vários níveis. Por 
conseguinte, para que sistemas complexos 
funcionem eficazmente, torna-se 
necessária uma maior flexibilidade das 
estruturas de gestão.

Or. en

Alteração 32
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Embora o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), do 
regulamento AECT permita que os 
organismos de direito privado se tornem 
membros de um AECT, desde que sejam 
considerados «organismos de direito 
público» nos termos do artigo 1.º, n.º 9, da 
Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos, 
os AECT podem, no futuro, ser utilizados 
para gerir em conjunto serviços públicos de
interesse económico geral ou 
infraestruturas. Assim sendo, outros 
intervenientes de direito público ou direito 
privado também podem tornar-se membros 
de um AECT. Em consequência, devem 
igualmente ser abrangidas as «empresas 
públicas» na aceção do artigo 2.º, n.º 1, 
alínea b), da Diretiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 

(8) Embora o artigo 3.º, n.º 1, alínea d), do 
regulamento AECT permita que os 
organismos de direito privado se tornem 
membros de um AECT, desde que sejam 
considerados «organismos de direito 
público» nos termos do artigo 1.º, n.º 9, da 
Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos 
de fornecimento e dos contratos públicos, 
os AECT podem, no futuro, ser utilizados 
para gerir em conjunto serviços públicos, 
por forma a responder às necessidades 
concretas das regiões transfronteiriças, 
com ênfase sobretudo no interesse 
económico geral ou nas infraestruturas. 
Assim sendo, outros intervenientes de 
direito público ou direito privado também 
podem tornar-se membros de um AECT. 
Em consequência, devem igualmente ser 
abrangidas as «empresas públicas» na 
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de março de 2004, relativa à coordenação 
dos processos de adjudicação de contratos 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais.

aceção do artigo 2.º, n.º 1, alínea b), da 
Diretiva 2004/17/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais.

Or. en

Alteração 33
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É necessário precisar que a 
promoção da cooperação territorial entre 
estas regiões, consideradas postos 
avançados da UE, e os Estados Vizinhos, 
reforça as suas relações e fomenta a 
promoção de novos mercados para as 
regiões europeias, aproveitando as 
sinergias históricas e culturais já 
existentes entre estas e outros países do 
Mundo.

Or. pt

Alteração 34
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Dado o seu potencial enquanto 
instrumento para levar a cabo iniciativas 
e projetos da União Europeia, bem como 
para a implementação de programas em 
várias políticas setoriais europeias, e a 
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necessidade de que tais agrupamentos 
sejam reconhecidos enquanto estruturas 
elegíveis para tais iniciativas, projetos e 
programas, os Agrupamentos Europeus 
de Cooperação Territorial  merecem uma 
maior visibilidade e uma melhor
integração nos sistemas jurídicos 
europeus e nacionais, de acordo com os 
princípios de segurança e certeza 
jurídicas.

Or. pt

Justificação

Face à conclusão da necessidade de clareza e de enquadramento jurídico e institucional dos 
AECT pelo relatório de aplicação do antigo regulamento de 29 de julho de 2011, e tendo em 
conta o potencial destes agrupamentos, é importante prever um regime sólido e simples, que 
permite segurança e certeza jurídica a todos os intervenientes e aos cidadãos.

Alteração 35
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A experiência adquirida com a criação 
de AECT demonstra que o prazo de três 
meses para a aprovação por um Estado-
Membro raramente foi respeitado. Esse 
período deve, por conseguinte, ser alargado 
para seis meses. Além disso, a fim de 
garantir a segurança jurídica após esse 
período, o convénio deve ser considerado 
como aprovado por acordo tácito. Embora 
os Estados-Membros possam aplicar regras 
nacionais a esse procedimento de 
aprovação ou criar regras específicas no 
âmbito das regras nacionais de execução 
do regulamento AECT, as derrogações à 
disposição relativa ao acordo tácito após o 
período de seis meses devem ser excluídas.

(14) A experiência adquirida com a criação 
de AECT demonstra que o prazo de três 
meses para a aprovação por um Estado-
Membro raramente foi respeitado. Esse 
período deve, por conseguinte, ser alargado 
para seis meses. Além disso, a fim de 
garantir a segurança jurídica após esse 
período, o convénio deve ser considerado 
como aprovado por acordo tácito. Embora 
os Estados-Membros possam aplicar regras 
nacionais a esse procedimento de 
aprovação ou criar regras específicas no 
âmbito das regras nacionais de execução 
do regulamento AECT, as derrogações à 
disposição relativa ao acordo tácito após o 
período de seis meses devem ser excluídas.
O período de seis meses de que o Estado-
Membro dispõe para aprovar a criação 



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

PT

dos AECT deverá proporcionar-lhe tempo 
suficiente para manifestar a sua 
preocupação relativamente à criação dos 
AECT, bem como para o candidato tomar 
as medidas necessárias ao 
aperfeiçoamento da respetiva 
candidatura.

Or. en

Alteração 36
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A experiência adquirida com a criação 
de AECT demonstra que o prazo de três 
meses para a aprovação por um Estado-
Membro raramente foi respeitado. Esse 
período deve, por conseguinte, ser alargado 
para seis meses. Além disso, a fim de 
garantir a segurança jurídica após esse 
período, o convénio deve ser considerado 
como aprovado por acordo tácito. Embora 
os Estados-Membros possam aplicar regras 
nacionais a esse procedimento de 
aprovação ou criar regras específicas no 
âmbito das regras nacionais de execução 
do regulamento AECT, as derrogações à 
disposição relativa ao acordo tácito após o
período de seis meses devem ser excluídas.

(14) A experiência adquirida com a criação 
de AECT demonstra que o prazo de três 
meses para a aprovação por um Estado-
Membro raramente foi respeitado. Esse 
período deve, por conseguinte, ser alargado 
para quatro meses. Além disso, a fim de 
garantir a segurança jurídica após esse 
período, o convénio deve ser considerado 
como aprovado por acordo tácito. Embora 
os Estados-Membros possam aplicar regras 
nacionais a esse procedimento de 
aprovação ou criar regras específicas no 
âmbito das regras nacionais de execução 
do regulamento AECT, as derrogações à 
disposição relativa ao acordo tácito após o 
período de seis meses devem ser excluídas.

Or. en

Alteração 37
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-A) Deverá ser vivamente encorajada 
uma maior participação das organizações 
da sociedade civil na criação de AECT e 
na possibilidade de adesão aos AECT 
existentes.

Or. en

Alteração 38
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O objetivo de um AECT deve ser 
alargado de modo a abranger a facilitação e 
a promoção da cooperação territorial em 
geral, incluindo o planeamento estratégico 
e a gestão dos interesses regionais e locais, 
em consonância com a política de coesão e 
outras políticas da União, contribuindo 
assim para a estratégia «Europa 2020» ou 
para a execução de estratégias 
macrorregionais. Além do mais, há que 
precisar que uma determinada competência 
necessária para a eficaz implementação de 
um AECT deve ser representada por, pelo 
menos, um membro de cada um dos 
Estados-Membros representados.

(19) O objetivo de um AECT deve ser 
alargado de modo a abranger a facilitação e 
a promoção da cooperação territorial em 
geral, eliminando as barreiras à 
cooperação territorial, incluindo uma 
focalização no planeamento estratégico e 
na gestão dos interesses regionais e locais, 
em consonância com a política de coesão e 
outras políticas da União, contribuindo 
assim para a estratégia «Europa 2020» ou 
para a execução de estratégias 
macrorregionais. Além do mais, há que 
precisar que uma determinada competência 
necessária para a eficaz implementação de 
um AECT deve ser representada por, pelo 
menos, um membro de cada um dos 
Estados-Membros representados.

Or. en

Alteração 39
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) O objetivo de um AECT deve ser 
alargado de modo a abranger a facilitação e 
a promoção da cooperação territorial em 
geral, incluindo o planeamento estratégico 
e a gestão dos interesses regionais e locais, 
em consonância com a política de coesão e 
outras políticas da União, contribuindo 
assim para a estratégia «Europa 2020» ou 
para a execução de estratégias 
macrorregionais. Além do mais, há que 
precisar que uma determinada 
competência necessária para a eficaz 
implementação de um AECT deve ser 
representada por, pelo menos, um 
membro de cada um dos 
Estados-Membros representados.

(19) O objetivo de um AECT deve ser 
alargado de modo a abranger a facilitação e 
a promoção da cooperação territorial em 
geral, incluindo o planeamento estratégico 
e a gestão dos interesses regionais e locais, 
em consonância com a política de coesão e 
outras políticas da União, contribuindo 
assim para a estratégia «Europa 2020» ou 
para a execução de estratégias 
macrorregionais. Portanto, cumpre 
lembrar o contributo dos AECT para a 
realização destes objetivos aquando da 
celebração de contratos de parceria entre 
a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros, assim como aquando 
da elaboração pelos Estados-Membros de 
Programas Operacionais relativos aos 
AECT existentes no respetivo território.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros deverão especificar o papel desempenhado pelos AECT na consecução 
dos objetivos da política de coesão e da estratégia "Europa 2020".

Alteração 40
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Importa esclarecer que o convénio – e, 
dada a importância desta questão, não os 
estatutos – deve indicar as regras aplicáveis 
ao pessoal do AECT, bem como os 
princípios que regem as disposições 
relativas à gestão do pessoal e aos 
procedimentos de recrutamento. Os AECT 
devem dispor de várias opções. Contudo, 
as disposições específicas relativas à gestão 

(26) Importa esclarecer que o convénio – e, 
dada a importância desta questão, não os 
estatutos – deve indicar as regras aplicáveis 
ao pessoal do AECT, bem como os 
princípios que regem as disposições 
relativas à gestão do pessoal e aos 
procedimentos de recrutamento. Os AECT 
devem dispor de várias opções. Uma 
dessas opções consiste em obter o estatuto 
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do pessoal e aos procedimentos de 
recrutamento devem estar contempladas 
nos estatutos.

adequado ao pessoal das agências das 
Comunidades Europeias. Contudo, as 
disposições específicas relativas à gestão 
do pessoal e aos procedimentos de 
recrutamento devem estar contempladas 
nos estatutos.

Or. fr

Justificação

No que respeita às atividades dos AECT, laboratórios de integração europeia à escala local, 
deverá ser-lhes atribuído um estatuto europeu específico.

Alteração 41
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Importa precisar que os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre quaisquer disposições 
adotadas para aplicar o regulamento AECT 
e transmitir essas disposições, bem como 
quaisquer alterações às mesmas. A fim de 
melhorar a troca de informação e a 
coordenação entre a Comissão, os 
Estados-Membros e o Comité das Regiões, 
convém especificar que a Comissão 
transmitirá essas disposições aos 
Estados-Membros e ao Comité das 
Regiões. Este Comité criou uma 
plataforma AECT que permite a todas as 
partes interessadas trocar experiências e 
boas práticas, melhorar a comunicação 
sobre as oportunidades e os desafios 
relacionados com os AECT, facilitar o 
intercâmbio de experiências respeitantes à 
constituição de AECT a nível territorial e 
partilhar conhecimentos sobre as melhores 
práticas em matéria de cooperação 
territorial.

(32) Deverão ser envidados esforços 
coordenados de sensibilização das 
instituições, dos Estados-Membros e das 
regiões para as potencialidades 
intrínsecas dos AECT, por forma a 
aumentar a visibilidade das possibilidades 
de utilização dos AECT enquanto 
instrumentos de cooperação 
transfronteiriça em todos os domínios de 
intervenção da UE. Importa precisar que 
os Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre quaisquer disposições 
adotadas para aplicar o regulamento AECT 
e transmitir essas disposições, bem como 
quaisquer alterações às mesmas. A fim de 
melhorar a troca de informação e a 
coordenação entre a Comissão, os 
Estados-Membros e o Comité das Regiões, 
convém especificar que a Comissão 
transmitirá essas disposições aos 
Estados-Membros e ao Comité das 
Regiões. Este Comité criou uma 
plataforma AECT que permite a todas as 
partes interessadas trocar experiências e 
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boas práticas, melhorar a comunicação 
sobre as oportunidades e os desafios 
relacionados com os AECT, facilitar o 
intercâmbio de experiências respeitantes à 
constituição de AECT a nível territorial e 
partilhar conhecimentos sobre as melhores 
práticas em matéria de cooperação 
territorial.

Or. en

Alteração 42
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – parágrafo 2
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de determinação da lei 
aplicável, o AECT é considerado uma 
entidade do Estado-Membro em que tem a 
sua sede estatutária.

Para efeitos de determinação da lei 
aplicável, o AECT é considerado uma 
entidade do Estado-Membro em que tem a 
sua sede estatutária. Contudo, os demais 
Estados-Membros intervenientes no 
AECT devem reconhecer as disposições 
específicas adotadas através deste 
procedimento.

Or. fr

Justificação

Por forma a evitar todas as complicações resultantes da existência de disposições jurídicas 
reconhecidas apenas por alguns Estados-Membros, convém que prevaleça o princípio do 
reconhecimento mútuo.

Alteração 43
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 3 – ponto – alínea b)
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Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O AECT é constituído por membros 
provenientes do território de, pelo menos, 
dois Estados-Membros, com exceção dos 
casos previstos no artigo 3.º-A, n.º 2.

2. O AECT é constituído por membros 
provenientes do território de, pelo menos, 
dois Estados-Membros, com exceção dos 
casos previstos no artigo 3.º-A, n.º 2, e é 
competente para agir em nome dos 
respetivos membros na implementação 
dos projetos e dos programas de 
cooperação.

Or. pt

Justificação

Os AECT agem em nome dos seus membros e no âmbito da implementação dos projetos e dos 
programas de cooperação, seja numa cooperação territorial, enquadrada na política de 
coesão, seja numa cooperação que diga respeito a várias políticas setoriais europeias. 
Porém, os AECT não devem servir de instrumentos para a fusão de poderes, nem para uma 
alteração da distribuição de competências e de poderes existentes, nem para fins diferentes 
daqueles previstos no regulamento.

Alteração 44
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Organizações de representantes da 
sociedade civil.

Or. fr

Justificação

Uma vez que os AECT são estruturas ligadas a polos de atração e de emprego 
transfronteiriços, torna-se necessário envolver os representantes da sociedade civil 
destinatários dos serviços prestados pelas AECT.



PE491.049v01-00 16/20 AM\903898PT.doc

PT

Alteração 45
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea a) – parágrafo 1
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Após a notificação nos termos do n.º 2 por 
um membro potencial, o Estado-Membro 
em causa aprova o convénio, tendo em 
conta a sua estrutura constitucional e a 
participação do membro potencial no 
AECT, a menos que considere que essa 
participação não está em conformidade 
com o presente regulamento, com outras 
disposições legislativas da União relativas 
às atividades do AECT ou com o direito 
nacional no que diz respeito às 
competências do membro potencial, ou que 
essa participação não se justifica por razões 
de interesse público ou de ordem pública 
desse Estado-Membro. Nesse caso, o 
Estado-Membro expõe os motivos da sua 
recusa ou propõe as necessárias alterações 
do convénio para permitir a participação do 
membro potencial.

Após a notificação nos termos do n.º 2 por 
um membro potencial, o Estado-Membro 
em causa aprova o convénio, tendo em 
conta a sua estrutura constitucional e a 
participação do membro potencial no 
AECT, a menos que considere que essa 
participação não está em conformidade 
com o presente regulamento, com outras 
disposições legislativas da União relativas 
às atividades do AECT ou com o direito 
nacional no que diz respeito às 
competências do membro potencial, ou que 
essa participação não se justifica por razões 
de interesse público ou de ordem pública 
desse Estado-Membro. Nesse caso, o 
Estado-Membro expõe os motivos da sua 
recusa ou propõe as necessárias alterações 
do convénio para permitir a participação do 
membro potencial. O período de seis meses 
de que o Estado-Membro dispõe para 
aprovar a criação dos AECT deverá 
proporcionar-lhe tempo suficiente para 
manifestar a sua preocupação 
relativamente à candidatura apresentada, 
bem como para os candidatos reagirem às 
preocupações manifestadas e eliminarem 
as lacunas detetadas nas respetivas 
candidaturas. Devem ser evitados 
quaisquer atrasos no processo, não 
devendo em circunstância alguma ser 
prolongado o período de seis meses 
destinado ao processo de aprovação.

Or. en
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Alteração 46
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea a) – parágrafo 2
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro toma a sua decisão no 
prazo de seis meses, a contar da data de 
receção de um pedido, em conformidade 
com o n.º 2. Se o Estado-Membro em causa 
não responder no prazo fixado, o convénio 
é considerado aprovado.

O Estado-Membro toma a sua decisão no 
prazo de quatro meses, a contar da data de 
receção de um pedido, em conformidade 
com o n.º 2. Se o Estado-Membro em causa 
não responder no prazo fixado, o convénio 
é considerado aprovado.

Or. en

Alteração 47
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O AECT age no quadro das funções que 
lhe são atribuídas, que são a facilitação e a 
promoção da cooperação territorial, tendo 
em vista o reforço da coesão económica, 
social e territorial, e que são determinadas 
pelos membros, tendo em conta que essas 
funções se inscrevem no quadro de 
competências de, pelo menos, um membro 
de cada Estado-Membro representado no 
AECT, nos termos da respetiva legislação 
nacional.

2. O AECT age no quadro das funções que 
lhe são atribuídas, que são a facilitação e a 
promoção da cooperação territorial, tendo 
em vista o reforço da coesão económica, 
social e territorial, eliminando as barreiras 
ao mercado interno, e que são 
determinadas pelos membros, tendo em 
conta que essas funções se inscrevem no 
quadro de competências de, pelo menos, 
um membro de cada Estado-Membro 
representado no AECT, nos termos da 
respetiva legislação nacional.

Or. en
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Alteração 48
László Surján

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O AECT pode levar a cabo outras ações 
específicas em matéria de cooperação 
territorial entre os seus membros para 
efeitos do objetivo a que se refere o artigo 
1.º, n.º 2, com ou sem participação 
financeira da União.

O AECT pode levar a cabo outras ações 
específicas em matéria de cooperação 
territorial entre os seus membros para 
efeitos do objetivo a que se refere o artigo 
1.º, n.º 2, com ou sem participação 
financeira da União. O seu regime fiscal e 
as condições de financiamento através de 
parcerias público-privadas deverão 
também ser aperfeiçoadas.

Or. en

Alteração 49
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Especificamente, as funções de um AECT 
podem incluir a execução de programas de 
cooperação, ou de partes de programas de 
cooperação, ou de operações apoiadas pela 
União através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, do Fundo 
Social Europeu e/ou do Fundo de Coesão.

Especificamente, as funções de um AECT 
podem incluir a execução de programas de 
cooperação, ou de partes de programas de 
cooperação, a definição e execução de 
estratégias territoriais integradas, ou de 
operações apoiadas pela União através do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, do Fundo Social Europeu, do 
Fundo de Coesão e/ou dos apelos à 
elaboração de projetos ligados às políticas 
setoriais da União Europeia.

Or. fr
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Justificação

Torna-se necessário reconhecer o valor estratégico dos AECT e a sua capacidade de recurso 
a fontes de financiamento diversificadas.

Alteração 50
Catherine Grèze

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem limitar as 
ações que os AECT podem realizar sem o 
apoio financeiro da União. Todavia, os 
Estados-Membros não excluem as ações 
abrangidas pelas prioridades de 
investimento no âmbito da política de 
coesão da União, tal como adotadas para 
o período de 2014-2020.

Suprimido

Or. fr

Alteração 51
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem limitar as 
ações que os AECT podem realizar sem o 
apoio financeiro da União. Todavia, os 
Estados-Membros não excluem as ações 
abrangidas pelas prioridades de 
investimento no âmbito da política de 
coesão da União, tal como adotadas para o 
período de 2014-2020.

Os Estados-Membros não podem limitar as 
ações que os AECT podem realizar com o 
apoio financeiro da União, nomeadamente
as ações abrangidas pelas prioridades de 
investimento no âmbito da política de 
coesão da União, tal como adotadas para o 
período de 2014-2020.
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Or. fr

Justificação

Uma vez que os AECT são dotados de personalidade jurídica independente, a referência à 
possibilidade de os Estados-Membros limitarem a ação dos AECT é irrelevante.

Alteração 52
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 9 – parágrafo 4
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir a igualdade de 
tratamento de todo o pessoal que trabalha 
no mesmo local, a legislação e as regras 
nacionais, de direito público ou privado, 
podem ser objeto de regras ad hoc 
suplementares fixadas pelo AECT.

A fim de permitir a igualdade de
tratamento de todo o pessoal que trabalha 
no mesmo local, a legislação e as regras 
nacionais, de direito público ou privado, 
podem ser objeto de regras ad hoc 
suplementares fixadas pelo AECT.» Tais 
regras podem aproximar-se do estatuto 
europeu de que goza o pessoal das 
agências da União Europeia.

Or. fr

Justificação

No que respeita às atividades dos AECT, laboratórios de integração europeia à escala local, 
o pessoal dos AECT deverá gozar de um estatuto europeu específico.


