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Amendamentul 24
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În raportul respectiv, Comisia și-a 
anunțat intenția de a propune un număr 
restrâns de modificări la regulamentul 
privind GECT pentru a facilita instituirea și 
funcționarea GECT-urilor, precum și 
clarificarea anumitor dispoziții existente. 
Obstacolele din calea înființării de noi 
GECT-uri ar trebui eliminate, menținând, 
în același timp, continuitatea și facilitând 
funcționarea celor existente, ceea ce ar 
permite astfel o utilizare mai extinsă a 
GECT-urilor și ar contribui la o mai bună
cooperare și coerență politică între 
organismele publice fără a impune sarcini 
suplimentare pentru administrațiile 
naționale sau europene.

(2) În raportul respectiv, Comisia și-a 
anunțat intenția de a propune un număr 
restrâns de modificări la regulamentul 
privind GECT pentru a facilita instituirea și 
funcționarea GECT-urilor, precum și 
clarificarea anumitor dispoziții existente. 
Obstacolele din calea înființării de noi 
GECT-uri, inclusiv, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, limita de distanță
de 150 de km, ar trebui eliminate, 
menținând, în același timp, continuitatea și 
facilitând funcționarea celor existente, ceea 
ce ar permite astfel o utilizare mai extinsă a 
GECT-urilor și ar contribui la o mai bună
cooperare și coerență politică între 
organismele publice fără a impune sarcini 
suplimentare pentru administrațiile 
naționale sau europene.

Or. pt

Amendamentul 25
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Crearea unei GECT este o problemă
care va fi decisă de către membrii săi și de 
autoritățile naționale ale acestora și nu 
este asociată în mod automat cu niciun 
avantaj juridic sau financiar la nivelul 
Uniunii.

(3) Având în vedere specificitatea 
activităților acestora și contribuțiile lor la 
guvernanța pe mai multe niveluri, GECT 
pot beneficia de sprijin financiar specific 
la nivelul Uniunii în măsura în care 
acestea sunt instrumente privilegiate 
pentru cooperarea transfrontalieră.
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Or. fr

Justificare

Chiar dacă o GECT este constituită printr-o decizie a statului membru, acestea contribuie 
totuși la îndeplinirea obiectivelor europene și trebuie, prin urmare, să beneficieze de fonduri 
specifice, îndeosebi în cadrul cooperării teritoriale.

Amendamentul 26
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Tratatul de la Lisabona a adăugat 
dimensiunea teritorială la politica de 
coeziune și a înlocuit termenul de 
„Comunitate” cu cel de „Uniune”. Prin 
urmare, noua terminologie ar trebui să fie 
introdusă în regulamentul privind GECT.

(4) Tratatul de la Lisabona a adăugat 
dimensiunea teritorială la politica de 
coeziune și a înlocuit termenul de 
„Comunitate” cu cel de „Uniune”. Prin 
urmare, noua terminologie ar trebui să fie 
introdusă în regulamentul privind GECT și, 
totodată, punerea sa în aplicare ar trebui 
să fie vizibilă, având în vedere faptul că
obiectivul îl reprezintă o dezvoltare 
armonioasă a întregii Uniuni Europene și 
că, din acest motiv, nu este corect să se
excludă încă de la început regiunile
ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 27
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Articolul 174 din TFUE prevede că
trebuie acordată o atenție deosebită
zonelor rurale, zonelor afectate de 
tranziția industrială, precum și regiunilor 
afectate de un deficit natural și 
demografic grav și permanent, cum ar fi 
regiunile cele mai nordice cu densitate 
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foarte scăzută a populației, precum și 
regiunile insulare, transfrontaliere și
muntoase.

Or. pt

Amendamentul 28
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Articolul 349 din TFUE prevede că
trebuie adoptate măsuri specifice, ținând 
seama de situația economică și socială a 
regiunilor ultraperiferice, care este 
influențată de o serie de caracteristici 
specifice ce afectează în mod grav 
dezvoltarea acestor regiuni.

Or. pt

Amendamentul 29
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Experiența de până acum privind 
înființarea GECT-urilor arată că noul 
instrument juridic este utilizat, de 
asemenea, pentru cooperarea privind 
punerea în aplicare a altor politici 
europene. Eficiența și eficacitatea GECT ar 
trebui să fie consolidate prin extinderea 
naturii GECT-urilor.

(5) Experiența de până acum privind 
înființarea GECT-urilor arată că noul 
instrument juridic este utilizat, de 
asemenea, pentru cooperarea privind 
punerea în aplicare a altor politici 
europene. Eficiența și eficacitatea GECT ar 
trebui să fie consolidate prin extinderea 
naturii GECT-urilor, pentru a identifica 
posibilități pentru o astfel de cooperare și 
în afara politicii de coeziune. GECT au 
potențialul de a reactiva economia și de a 
îndeplini obiectivele Strategiei 
Europa 2020. Ar trebui să se acorde o 
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atenție deosebită cooperării cu privire la 
consolidarea pieței forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 30
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Experiența de până acum privind 
înființarea GECT-urilor arată că noul 
instrument juridic este utilizat, de 
asemenea, pentru cooperarea privind 
punerea în aplicare a altor politici 
europene. Eficiența și eficacitatea GECT 
ar trebui să fie consolidate prin 
extinderea naturii GECT-urilor.

(5) Experiența de până acum privind 
înființarea GECT-urilor arată că noul 
instrument juridic este utilizat, de 
asemenea, pentru cooperarea privind 
punerea în aplicare a altor politici 
europene. Prin urmare, GECT considerate 
drept partener unic nu ar trebui să fie 
discriminate în cadrul cererilor de 
proiecte cu privire la politicile sectoriale 
ale UE, iar rolul GECT ar trebui să fie 
recunoscut în punerea în aplicare a 
politicilor integrate ale Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Prin natura lor, GECT pot solicita fonduri de coeziune, însă, de asemenea, pot recurge și la 
alte surse de finanțare a politicilor sectoriale ale Uniunii Europene.

Amendamentul 31
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) GECT asociază adesea diferite 
niveluri administrative și realizează astfel 
sisteme de guvernanță pe mai multe 
niveluri. Prin urmare, în cadrul
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structurilor de gestionare este nevoie de o 
flexibilitate sporită, pentru ca sistemele 
complexe să funcționeze în mod eficient.

Or. en

Amendamentul 32
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere că articolul 3 alineatul 
(1) litera (d) din regulamentul privind 
GECT permite ca organismele de drept 
privat să poată deveni membre ale unei 
GECT, cu condiția ca acestea să fie 
considerate ca fiind „organisme de drept 
public” în sensul articolul 1 alineatul (9) 
din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții publice 
de lucrări, de bunuri și de servicii, GECT 
poate fi utilizată în viitor pentru 
gestionarea în comun a serviciilor publice 
de interes economic general sau de
infrastructuri. Prin urmare, alți actori de 
drept privat sau public pot deveni, de 
asemenea, membri ai GECT. În consecință, 
„întreprinderile publice”, în sensul 
articolului 2 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale, trebuie să fie, de 
asemenea, reglementate.

(8) Având în vedere că articolul 3 alineatul 
(1) litera (d) din regulamentul privind 
GECT permite ca organismele de drept 
privat să poată deveni membre ale unei 
GECT, cu condiția ca acestea să fie 
considerate ca fiind „organisme de drept 
public” în sensul articolul 1 alineatul (9) 
din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții publice 
de lucrări, de bunuri și de servicii, GECT 
poate fi utilizată în viitor pentru 
gestionarea în comun a serviciilor publice 
cu scopul de a răspunde la nevoile 
concrete ale regiunilor transfrontaliere, 
axându-se îndeosebi pe interesul 
economic general sau pe infrastructuri. 
Prin urmare, alți actori de drept privat sau 
public pot deveni, de asemenea, membri ai 
GECT. În consecință, „întreprinderile 
publice”, în sensul articolului 2 alineatul 
(1) litera (b) din Directiva 2004/17/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale, trebuie 
să fie, de asemenea, reglementate.

Or. en
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Amendamentul 33
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui menționat faptul că
promovarea cooperării teritoriale între 
aceste regiuni limitrofe ale UE și statele 
învecinate va conduce la consolidarea 
relațiilor și va stimula promovarea de noi 
piețe pentru regiunile europene, 
valorificând sinergiile istorice și culturale 
care există deja între aceste regiuni și alte 
țări din lume.

Or. pt

Amendamentul 34
Nuno Teixeira

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Date fiind potențialul grupărilor 
europene de cooperare teritorială ca 
instrument de punere în aplicare a 
inițiativelor și proiectelor Uniunii 
Europene și de aplicare a programelor 
diverselor politici sectoriale europene, 
precum și necesitatea ca ele să fie 
recunoscute drept structuri eligibile 
pentru astfel de inițiative, proiecte și 
programe, aceste grupări ar trebui să
beneficieze de o vizibilitate sporită și ar 
trebui să fie mai bine integrate în 
sistemele juridice europene și naționale, 
în conformitate cu principiile siguranței și 
certitudinii juridice.

Or. pt
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Justificare

Având în vedere concluziile sale referitoare la importanța clarității și la încadrarea juridică
și instituțională a GECT, formulate în raportul din 29 iulie 2011 privind punerea în aplicare 
a vechiului regulament și luând în considerare potențialul grupărilor de acest tip, este 
important să se prevadă un regim de reglementare a acestora solid și simplu, care să
garanteze siguranța și certitudinea juridică pentru cetățeni și pentru toate părțile interesate.

Amendamentul 35
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Experiența dobândită de la instituirea 
GECT-urilor arată că termenul de trei luni 
pentru aprobare de către un stat membru a 
fost rareori respectat. Perioada trebuie, prin 
urmare, extinsă la șase luni. Pe de altă
parte, pentru a crea certitudine juridică
după această perioadă, convenția ar trebui 
să se considere a fi aprobată prin acord 
tacit. Având în vedere că statele membre 
pot aplica normele naționale privind 
procedura pentru această aprobare sau pot 
crea norme specifice în cadrul normelor 
naționale de punere în aplicare a 
Regulamentului privind GECT, derogările 
de la dispoziția privind acordul tacit după
expirarea perioadei de șase luni ar trebui să
fie excluse.

(14) Experiența dobândită de la instituirea 
GECT-urilor arată că termenul de trei luni 
pentru aprobare de către un stat membru a 
fost rareori respectat. Perioada trebuie, prin 
urmare, extinsă la șase luni. Pe de altă
parte, pentru a crea certitudine juridică
după această perioadă, convenția ar trebui 
să se considere a fi aprobată prin acord 
tacit. Având în vedere că statele membre 
pot aplica normele naționale privind 
procedura pentru această aprobare sau pot 
crea norme specifice în cadrul normelor 
naționale de punere în aplicare a 
Regulamentului privind GECT, derogările 
de la dispoziția privind acordul tacit după
expirarea perioadei de șase luni ar trebui să
fie excluse. Perioada de șase luni în care 
statele membre pot aproba stabilirea 
GECT ar trebui fie suficientă pentru ca 
statele membre să își exprime 
preocupările cu privire la constituirea 
GECT și, de asemenea, pentru ca 
solicitanții să adopte toate măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea cererii lor.

Or. en

Amendamentul 36
Oldřich Vlasák



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

RO

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Experiența dobândită de la instituirea 
GECT-urilor arată că termenul de trei luni 
pentru aprobare de către un stat membru a 
fost rareori respectat. Perioada trebuie, prin 
urmare, extinsă la șase luni. Pe de altă
parte, pentru a crea certitudine juridică
după această perioadă, convenția ar trebui 
să se considere a fi aprobată prin acord 
tacit. Având în vedere că statele membre 
pot aplica normele naționale privind 
procedura pentru această aprobare sau pot 
crea norme specifice în cadrul normelor 
naționale de punere în aplicare a 
Regulamentului privind GECT, derogările 
de la dispoziția privind acordul tacit după
expirarea perioadei de șase luni ar trebui să
fie excluse.

(14) Experiența dobândită de la instituirea 
GECT-urilor arată că termenul de trei luni 
pentru aprobare de către un stat membru a 
fost rareori respectat. Perioada trebuie, prin 
urmare, extinsă la patru luni. Pe de altă
parte, pentru a crea certitudine juridică
după această perioadă, convenția ar trebui 
să se considere a fi aprobată prin acord 
tacit. Având în vedere că statele membre 
pot aplica normele naționale privind 
procedura pentru această aprobare sau pot 
crea norme specifice în cadrul normelor 
naționale de punere în aplicare a 
Regulamentului privind GECT, derogările 
de la dispoziția privind acordul tacit după
expirarea perioadei de șase luni ar trebui să
fie excluse.

Or. en

Amendamentul 37
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Ar trebui încurajată cu fermitate o 
participare sporită a organizațiilor 
societății civile în cadrul constituirii 
GECT și, de asemenea, posibilitatea de 
aderare la GECT existente.

Or. en

Amendamentul 38
László Surján
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Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Scopul unei GECT ar trebui să fie 
extins astfel încât să acopere facilitarea și 
promovarea cooperării teritoriale în 
general, inclusiv planificarea strategică și 
gestionarea problemelor regionale și 
locale, în conformitate cu politica de 
coeziune și celelalte politici ale Uniunii, 
contribuind astfel la strategia Europa 2020 
sau la punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale. În plus, ar trebui să se 
precizeze că o anumită competență
necesară pentru punerea eficientă în 
aplicare a unei GECT ar trebui să fie 
reprezentată de cel puțin un membru în 
fiecare dintre statele membre reprezentate.

(19) Scopul unei GECT ar trebui să fie 
extins astfel încât să acopere facilitarea și 
promovarea cooperării teritoriale în 
general, eliminând obstacolele din calea 
cooperării teritoriale, inclusiv
concentrarea asupra planificării 
strategice și a gestionării problemelor 
regionale și locale, în conformitate cu 
politica de coeziune și celelalte politici ale 
Uniunii, contribuind astfel la Strategia
Europa 2020 sau la punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale. În plus, ar 
trebui să se precizeze că o anumită
competență necesară pentru punerea 
eficientă în aplicare a unei GECT ar trebui 
să fie reprezentată de cel puțin un membru 
în fiecare dintre statele membre 
reprezentate.

Or. en

Amendamentul 39
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Scopul unei GECT ar trebui să fie 
extins astfel încât să acopere facilitarea și 
promovarea cooperării teritoriale în 
general, inclusiv planificarea strategică și 
gestionarea problemelor regionale și locale, 
în conformitate cu politica de coeziune și 
celelalte politici ale Uniunii, contribuind 
astfel la strategia Europa 2020 sau la 
punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale. În plus, ar trebui să se 
precizeze că o anumită competență

(19) Scopul unei GECT ar trebui să fie 
extins astfel încât să acopere facilitarea și 
promovarea cooperării teritoriale în 
general, inclusiv planificarea strategică și 
gestionarea problemelor regionale și locale, 
în conformitate cu politica de coeziune și 
celelalte politici ale Uniunii, contribuind 
astfel la Strategia Europa 2020 sau la 
punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale. Prin urmare, contribuția 
GECT la realizarea acestor obiective 



PE491.049v01-00 12/20 AM\903898RO.doc

RO

necesară pentru punerea eficientă în 
aplicare a unei GECT ar trebui să fie 
reprezentată de cel puțin un membru în 
fiecare dintre statele membre reprezentate.

strategice ar trebui să se precizeze în 
momentul încheierii acordurilor de 
parteneriat între Comisia Europeană și 
statele membre și în momentul elaborării 
programelor operaționale de către statele 
membre pe teritoriul cărora există GECT.

Or. fr

Justificare

Rolul GECT în realizarea obiectivelor politicii de coeziune și ale Strategiei Europa 2020 
trebuie să fie precizat de statele membre.

Amendamentul 40
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere importanța acestei 
chestiuni, ar trebui să se clarifice faptul că
nu statutele, ci convenția ar trebui să indice 
normele aplicabile personalului GECT-
urilor, precum și principiile care 
reglementează procedurile privind 
gestionarea personalului și procedurile de 
recrutare. GECT-urile ar trebui să dispună
de mai multe opțiuni. Cu toate acestea, 
dispozițiile specifice privind gestionarea 
personalului și procedurile de recrutare ar 
trebui să fie abordate în statute.

(26) Având în vedere importanța acestei 
chestiuni, ar trebui să se clarifice faptul că
nu statutele, ci convenția ar trebui să indice 
normele aplicabile personalului GECT-
urilor, precum și principiile care 
reglementează procedurile privind 
gestionarea personalului și procedurile de 
recrutare. GECT-urile ar trebui să dispună
de mai multe opțiuni. Printre aceste 
opțiuni se numără obținerea statutului 
adecvat pentru personalul agențiilor 
Uniunii Europene. Cu toate acestea, 
dispozițiile specifice privind gestionarea 
personalului și procedurile de recrutare ar 
trebui să fie abordate în statute.

Or. fr

Justificare

Având în vedere activitățile GECT care constituie laboratoare locale ale integrării europene, 
acestea ar trebui să dețină un statut european specific.
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Amendamentul 41
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Ar trebui clarificat faptul că statele 
membre informează Comisia cu privire la 
toate dispozițiile adoptate în vederea 
punerii în aplicare a regulamentului privind 
GECT și îi comunică aceste dispoziții, 
precum și orice modificări ale acestora. În 
vederea îmbunătățirii informațiilor și 
coordonării între Comisie, statele membre 
și Comitetul Regiunilor, ar trebui să se 
precizeze că Comisia va transmite aceste 
dispoziții statelor membre și Comitetului 
Regiunilor. Comitetul în cauză a constituit 
o platformă GECT care permite tuturor 
părților interesate să facă schimb de 
experiență și de bune practici și să
îmbunătățească comunicarea privind 
posibilitățile și provocările legate de 
GECT, să faciliteze schimbul de experiență
privind crearea de GECT-uri la nivel 
teritorial și să facă schimb de cunoștințe 
referitoare la cele mai bune practici privind 
cooperarea teritorială.

(32) Ar trebui să se depună eforturi 
coordonate pentru o mai bună 
conștientizare, în cadrul instituțiilor, al 
statelor membre și al regiunilor, a 
potențialului inerent al GECT, pentru ca
posibilitățile de utilizare a GECT ca 
instrumente disponibile pentru 
cooperarea transfrontalieră în toate 
domeniile de politică ale UE să fie mai 
vizibile. Ar trebui clarificat faptul că statele 
membre informează Comisia cu privire la 
toate dispozițiile adoptate în vederea 
punerii în aplicare a regulamentului privind 
GECT și îi comunică aceste dispoziții, 
precum și orice modificări ale acestora. În 
vederea îmbunătățirii informațiilor și 
coordonării între Comisie, statele membre 
și Comitetul Regiunilor, ar trebui să se 
precizeze că Comisia va transmite aceste 
dispoziții statelor membre și Comitetului 
Regiunilor. Comitetul în cauză a constituit 
o platformă GECT care permite tuturor 
părților interesate să facă schimb de 
experiență și de bune practici și să
îmbunătățească comunicarea privind 
posibilitățile și provocările legate de 
GECT, să faciliteze schimbul de experiență
privind crearea de GECT-uri la nivel 
teritorial și să facă schimb de cunoștințe 
referitoare la cele mai bune practici privind 
cooperarea teritorială.

Or. en

Amendamentul 42
Gilles Pargneaux
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Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 – paragraful 2
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

GECT se consideră a fi o entitate 
aparținând statului membru în care își află
sediul în scopul determinării legii 
aplicabile.”

GECT se consideră a fi o entitate 
aparținând statului membru în care își are
sediul în scopul determinării legii 
aplicabile. În același timp, celelalte state 
membre care fac parte din GECT trebuie 
să recunoască dispozițiile specifice 
adoptate în conformitate cu această
procedură.”

Or. fr

Justificare

Pentru a evita complexitatea excesivă legată de dispoziții juridice care nu ar fi recunoscute 
decât în anumite state membre, ar trebui să se acorde prioritate principiului recunoașterii 
reciproce.

Amendamentul 43
Nuno Teixeira

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) GECT este alcătuită din membri care 
provin de pe teritoriul a cel puțin două state 
membre; cu excepția dispozițiilor 
articolului 3a alineatul (2).

(2) GECT este alcătuită din membri care 
provin de pe teritoriul a cel puțin două state 
membre, cu excepția dispozițiilor 
articolului 3a alineatul (2) și are 
competența de a acționa în numele 
membrilor săi în ceea ce privește punerea 
în aplicare a proiectelor și programelor de 
cooperare.

Or. pt
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Justificare

GECT acționează în numele membrilor săi și în domeniul punerii în aplicare a proiectelor și 
programelor de cooperare, susținând cooperarea teritorială în cadrul politicii de coeziune și 
respectând diferitele politici sectoriale europene. Cu toate acestea, GECT nu trebuie utilizate 
drept instrumente de fuzionare a competențelor sau de modificare a distribuției competențelor 
și responsabilităților existente; de asemenea, acestea nu ar trebui utilizate în alte scopuri
decât cele prevăzute în regulament.

Amendamentul 44
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) organizațiile reprezentative ale 
societății civile.

Or. fr

Justificare

În măsura în care GECT sunt structuri legate de bazine demografice și ocupaționale 
transfrontaliere, trebuie să fie implicați și reprezentanții societății civile care beneficiază de 
serviciile oferite de GECT.

Amendamentul 45
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera a – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma notificării de către un membru 
potențial, în conformitate cu alineatul (2),
statul membru în cauză aprobă convenția, 
ținând seama de structura sa 
constituțională, și participarea membrului 
potențial la GECT, cu excepția cazului în 
care consideră că această participare nu 

În urma notificării de către un membru 
potențial, în conformitate cu alineatul (2), 
statul membru în cauză aprobă convenția, 
ținând seama de structura sa 
constituțională, și participarea membrului 
potențial la GECT, cu excepția cazului în 
care consideră că această participare nu 
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respectă prezentul regulament, alte legi ale 
Uniunii privind activitățile GECT sau 
dreptul intern privind competențele 
membrului potențial sau că această
participare nu este motivată nici de 
interesul general, nici de interesul pentru 
ordinea publică a statului membru 
respectiv. În acest caz, statul membru 
expune motivele refuzului său sau propune 
modificările care trebuie aduse convenției 
pentru a permite participarea membrului 
potențial.

respectă prezentul regulament, alte legi ale 
Uniunii privind activitățile GECT sau 
dreptul intern privind competențele 
membrului potențial sau că această
participare nu este motivată nici de 
interesul general, nici de interesul pentru 
ordinea publică a statului membru 
respectiv. În acest caz, statul membru 
expune motivele refuzului său sau propune 
modificările care trebuie aduse convenției 
pentru a permite participarea membrului 
potențial. Perioada de șase luni în care 
statele membre pot aproba stabilirea 
GECT trebuie să fie suficientă pentru ca 
statele membre să își exprime 
preocupările cu privire la cererile depuse 
și, de asemenea, pentru ca solicitanții să
adopte măsuri de răspuns la aceste 
preocupări și să remedieze eventualele 
deficiențe ale cererilor depuse. Orice 
întârziere în cadrul procesului trebuie să
fie evitată, iar perioada de șase luni 
prevăzută pentru procesul de aprobare nu 
trebuie în niciun caz să fie prelungită.

Or. en

Amendamentul 46
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera a – paragraful 2
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru ia decizia în termen de șase
luni de la data primirii unei cereri în 
conformitate cu alineatul (2). În cazul în 
care statul membru în cauză nu răspunde în 
termenul stabilit, convenția se consideră a 
fi aprobată.

Statul membru ia decizia în termen de 
patru luni de la data primirii unei cereri în 
conformitate cu alineatul (2). În cazul în 
care statul membru în cauză nu răspunde în 
termenul stabilit, convenția se consideră a 
fi aprobată.

Or. en



AM\903898RO.doc 17/20 PE491.049v01-00

RO

Amendamentul 47
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) GECT acționează în cadrul misiunilor 
care îi sunt încredințate, care trebuie să fie 
facilitarea și promovarea cooperării 
teritoriale cu scopul de a consolida 
coeziunea economică, socială și teritorială
și care sunt determinate de membrii săi, 
înțelegându-se că toate trebuie să țină de 
competența a cel puțin un membru din 
fiecare stat membru reprezentat în această
GECT în temeiul dreptului său intern.

(2) GECT acționează în cadrul misiunilor 
care îi sunt încredințate, care trebuie să fie 
facilitarea și promovarea cooperării 
teritoriale cu scopul de a consolida 
coeziunea economică, socială și teritorială
și depășirea obstacolelor din cadrul pieței 
interne și care sunt determinate de 
membrii săi, înțelegându-se că toate trebuie 
să țină de competența a cel puțin un 
membru din fiecare stat membru 
reprezentat în această GECT în temeiul 
dreptului său intern.

Or. en

Amendamentul 48
László Surján

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

GECT poate realiza alte acțiuni specifice 
de cooperare teritorială între membrii săi și 
în cadrul obiectivului prevăzut la articolul 
1 alineatul (2), cu sau fără sprijin financiar 
din partea Uniunii.

GECT poate realiza alte acțiuni specifice 
de cooperare teritorială între membrii săi și 
în cadrul obiectivului prevăzut la articolul 
1 alineatul (2), cu sau fără sprijin financiar 
din partea Uniunii. Condițiile de 
impozitare a acestora pentru finanțarea 
prin parteneriate de tip public-privat ar 
trebui, de asemenea, îmbunătățite.
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Or. en

Amendamentul 49
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod specific, misiunile unei GECT pot 
viza punerea în practică a programelor de 
cooperare sau părți ale acestora sau a 
operațiunilor susținute de către Uniune prin 
intermediul Fondului European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European și/sau Fondului de Coeziune.

În mod specific, misiunile unei GECT pot 
viza punerea în practică a programelor de 
cooperare sau a unor părți ale acestora, 
definirea și punerea în aplicare a unor 
strategii teritoriale integrate sau a 
operațiunilor susținute de către Uniune prin 
intermediul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului social 
european și/sau (a se elimina sau înlocui 
prin virgulă) al Fondului de coeziune 
și/sau al cererilor de propuneri cu privire 
la politicile sectoriale ale Uniunii 
Europene.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se recunoască valoarea strategică a GECT și capacitatea acestora de a 
recurge la surse de finanțare diversificate.

Amendamentul 50
Catherine Grèze

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot limita acțiunile pe 
care GECT-urile le pot desfășura fără

eliminat
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sprijin financiar din partea Uniunii. Cu 
toate acestea, statele membre nu exclud 
acele acțiuni care fac obiectul priorităților 
de investiții, în temeiul politicii de 
coeziune a Uniunii, astfel cum au fost 
adoptate pentru perioada 2014-2020.

Or. fr

Amendamentul 51
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot limita acțiunile pe care 
GECT-urile le pot desfășura fără sprijin 
financiar din partea Uniunii. Cu toate 
acestea, statele membre nu exclud acele 
acțiuni care fac obiectul priorităților de 
investiții, în temeiul politicii de coeziune a 
Uniunii, astfel cum au fost adoptate pentru 
perioada 2014-2020.

Statele membre nu pot limita acțiunile pe 
care GECT-urile le pot desfășura cu sprijin 
financiar din partea Uniunii, îndeosebi
acele acțiuni care fac obiectul priorităților 
de investiții, în temeiul politicii de 
coeziune a Uniunii, astfel cum au fost 
adoptate pentru perioada 2014-2020.

Or. fr

Justificare

În măsura în care  GECT li se acordă personalitate juridică independentă, referirea la 
capacitatea statelor membre de a limita acțiunile acestora nu este pertinentă.

Amendamentul 52
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – paragraful 4
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a permite un tratament egal pentru 
toți membrii personalului care lucrează în 
aceeași locație, legile și normele naționale, 
fie că sunt de drept public sau privat, pot 
face obiectul unor norme ad hoc 
suplimentare stabilite de către GECT.”

Pentru a permite un tratament egal pentru 
toți membrii personalului care lucrează în 
aceeași locație, legile și normele naționale, 
fie că sunt de drept public sau privat, pot 
face obiectul unor norme ad hoc
suplimentare stabilite de către GECT.
Acestea pot fi comparabile cu statutul 
european acordat personalului agențiilor 
Uniunii Europene.”

Or. fr

Justificare

Având în vedere activitățile GECT, care constituie laboratoare locale ale integrării europene, 
personalul acestora ar trebui să dețină un statut european specific.


