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Predlog spremembe 24
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V navedenem poročilu je Komisija 
napovedala, da namerava predlagati 
omejeno število sprememb uredbe EZTS 
zaradi olajšanja ustanovitve in delovanja 
EZTS ter pojasnitev nekaterih veljavnih 
določb. Odpraviti je treba ovire pri 
ustanavljanju novih EZTS, hkrati pa 
ohraniti kontinuiteto in poenostaviti 
delovanje obstoječih EZTS, s čimer se bo 
omogočila njihova bolj razširjena uporaba 
za boljše sodelovanje in usklajenost politik 
med javnimi organi brez dodatne 
obremenitve za nacionalne ali evropske 
uprave.

(2) V navedenem poročilu je Komisija 
napovedala, da namerava predlagati 
omejeno število sprememb uredbe EZTS 
zaradi olajšanja ustanovitve in delovanja 
EZTS ter pojasnitev nekaterih veljavnih 
določb. Odpraviti je treba ovire pri 
ustanavljanju novih EZTS, med drugim 
največjo razdaljo 150 km v primeru 
najbolj oddaljenih regij, hkrati pa ohraniti 
kontinuiteto in poenostaviti delovanje 
obstoječih EZTS, s čimer se bo omogočila 
njihova bolj razširjena uporaba za boljše 
sodelovanje in usklajenost politik med 
javnimi organi brez dodatne obremenitve 
za nacionalne ali evropske uprave.

Or. pt

Predlog spremembe 25
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) O ustanovitvi EZTS morajo odločiti 
njegovi člani in njihovi nacionalni organi, 
njegova ustanovitev pa ni samodejno 
povezana s pravnimi ali finančnimi 
prednostmi na ravni Unije.

(3) Zaradi posebnosti njihovih dejavnosti 
in prispevka k upravljanju na več ravneh 
se EZTS lahko prizna posebna finančna 
pomoč na ravni Unije, saj so izjemni 
instrumenti čezmejnega sodelovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav EZTS nastanejo s sklepom države članice, prispevajo k evropskim ciljem in morajo 
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zato imeti možnost, da se jim dodelijo posebna sredstva, zlasti v okviru teritorialnega 
sodelovanja.

Predlog spremembe 26
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Z Lizbonsko pogodbo je bila kohezijski 
politiki dodana ozemeljska razsežnost, 
izraz „Skupnost“ pa je bil nadomeščen z 
izrazom „Unija“. Zato je treba v uredbo 
EZTS vpeljati to novo terminologijo.

(4) Z Lizbonsko pogodbo je bila kohezijski 
politiki dodana ozemeljska razsežnost, 
izraz „Skupnost“ pa je bil nadomeščen z 
izrazom „Unija“. Zato je treba v uredbo 
EZTS vpeljati to novo terminologijo, 
hkrati pa poiskati prepoznavno praktično 
izrazje glede na to, da je cilj promocija 
skladnega razvoja Evropske unije kot 
celote in v tem smislu ni pošteno že na 
začetku izključiti najbolj oddaljene regije.

Or. pt

Predlog spremembe 27
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 174 PDEU je določeno, da je 
treba posebno pozornost nameniti 
podeželju, območjem, ki jih je prizadela 
industrijska tranzicija, in regijam, ki so 
hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, kot so 
najsevernejše regije z zelo nizko gostoto 
prebivalstva ter otoškim, čezmejnim in 
gorskim regijam.

Or. pt
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Predlog spremembe 28
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Člen 349 PDEU poziva k sprejetju 
posebnih ukrepov za upoštevanje 
strukturno pogojenih socialnih in 
gospodarskih razmer v najbolj oddaljenih 
regijah, katerih posebne značilnosti 
močno otežujejo njihov razvoj.

Or. pt

Predlog spremembe 29
László Surján

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izkušnje z do zdaj ustanovljenimi 
EZTS kažejo, da se novi pravni instrument 
uporablja tudi za sodelovanje pri izvajanju 
drugih evropskih politik. Učinkovitost in 
uspešnost EZTS je treba okrepiti z 
razširitvijo značaja teh združenj.

(5) Izkušnje z do zdaj ustanovljenimi 
EZTS kažejo, da se novi pravni instrument 
uporablja tudi za sodelovanje pri izvajanju 
drugih evropskih politik. Učinkovitost in 
uspešnost EZTS je treba okrepiti z 
razširitvijo značaja teh združenj, da bi 
poiskali možnosti tovrstnega sodelovanja 
tudi zunaj kohezijske politike. EZTS bi 
lahko znova oživila gospodarstvo in 
prispevala k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020. Pozornost bi bilo treba zlasti 
nameniti sodelovanju pri izboljšanju trga 
dela.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izkušnje z do zdaj ustanovljenimi 
EZTS kažejo, da se novi pravni instrument 
uporablja tudi za sodelovanje pri izvajanju 
drugih evropskih politik. Učinkovitost in 
uspešnost EZTS je treba okrepiti z 
razširitvijo značaja teh združenj.

(5) Izkušnje z do zdaj ustanovljenimi 
EZTS kažejo, da se novi pravni instrument 
uporablja tudi za sodelovanje pri izvajanju 
drugih evropskih politik. EZTS se torej ne 
sme diskriminirati, saj se štejejo kot 
enotni partner v projektih, vezanih na 
sektorske politike EU, ter jim je treba 
priznati vlogo pri oblikovanju integriranih 
politik Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

EZTS zaradi svoje narave lahko zahtevajo kohezijska sredstva, pa tudi sredstva iz drugih 
virov za financiranje sektorskih politik Evropske unije.

Predlog spremembe 31
László Surján

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7 a) EZTS pogosto povezujejo različne 
upravne ravni ter tako uresničujejo sistem 
upravljanja na več ravneh. Za uspešno 
delovanje kompleksnih sistemov pa je 
potrebna večja prožnost pri upravljanju.

Or. en

Predlog spremembe 32
László Surján
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Medtem ko člen 3(1)(d) uredbe EZTS 
določa, da lahko osebe zasebnega prava 
postanejo člani EZTS, če se obravnavajo 
kot „osebe javnega prava“ v smislu 
člena 1(9) Direktive 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev, se bodo lahko EZTS v prihodnosti 
uporabljala tudi za skupno upravljanje 
javnih storitev splošnega gospodarskega 
interesa ali infrastruktur. Torej lahko 
člani EZTS postanejo tudi drugi akterji 
zasebnega ali javnega prava. Zato je treba 
zajeti tudi „javna podjetja“ v smislu 
člena 2(1)(b) Direktive 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev.

(8) Medtem ko člen 3(1)(d) uredbe EZTS 
določa, da lahko osebe zasebnega prava 
postanejo člani EZTS, če se obravnavajo 
kot „osebe javnega prava“ v smislu 
člena 1(9) Direktive 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev, se bodo lahko EZTS v prihodnosti 
uporabljala tudi za skupno upravljanje 
javnih storitev, da bi ustregli konkretnim 
potrebam čezmejnih regij, zlasti pa da bi 
se osredotočili na splošni gospodarski 
interes ali infrastrukturo. Torej lahko 
člani EZTS postanejo tudi drugi akterji 
zasebnega ali javnega prava. Zato je treba 
zajeti tudi „javna podjetja“ v smislu 
člena 2(1)(b) Direktive 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 33
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Treba je pojasniti, da spodbujanje 
teritorialnega sodelovanja med temi 
regijami, ki se jih obravnava kot oporišča 
EU, krepi odnose in pripomore k 
promociji novih trgov za evropske regije z 
izkoriščanjem zgodovinskih in kulturnih 
sinergij med temi regijami in drugimi 
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državami sveta.

Or. pt

Predlog spremembe 34
Nuno Teixeira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Glede na njihov potencial za 
uveljavitev pobud in projektov Unije ter 
izvajanje evropskih sektorskih političnih 
programov ter glede na potrebo po njihovi 
upravičenosti do takšnih pobud, projektov 
in programov si evropska združenja za 
teritorialno sodelovanje zaslužijo višjo 
prepoznavnost in bi morala biti bolj 
celostno vključena v evropski in 
nacionalne pravne sisteme, da bi 
zagotovili spoštovanje načela pravne 
varnosti in jasnosti.

Or. pt

Obrazložitev

Poročilo z dne 29. julija 2011 o izvajanju predhodne zakonodaje v zaključku opozarja na 
potrebo po jasnosti in vključenosti EZTS v pravni in institucionalni okvir. Ob upoštevanju 
tega in potenciala tovrstnih združenj bi morala biti pravila, ki jih urejajo, trdna in preprosta 
ter vsem zainteresiranim stranem in državljanom zagotoviti pravno varnost in jasnost.

Predlog spremembe 35
László Surján

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Izkušnje z ustanavljanjem EZTS 
kažejo, da se trimesečno obdobje, ki ga ima 

(14) Izkušnje z ustanavljanjem EZTS 
kažejo, da se trimesečno obdobje, ki ga ima 
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država članica na voljo za odobritev, redko 
upošteva. Zato je treba ta rok podaljšati na 
šest mesecev. Po drugi strani je treba 
zaradi zagotavljanja pravne varnosti po 
izteku navedenega roka šteti, da je 
konvencija odobrena s tihim soglasjem. 
Čeprav lahko države članice za takšno 
odobritev uporabijo nacionalna pravila o 
postopku ali določijo posebna pravila v 
okviru nacionalnih pravil za izvajanje 
uredbe EZTS, je treba odstopanja od 
določbe v zvezi s tihim soglasjem po izteku 
šestmesečnega roka izključiti.

država članica na voljo za odobritev, redko 
upošteva. Zato je treba ta rok podaljšati na 
šest mesecev. Po drugi strani je treba 
zaradi zagotavljanja pravne varnosti po 
izteku navedenega roka šteti, da je 
konvencija odobrena s tihim soglasjem. 
Čeprav lahko države članice za takšno 
odobritev uporabijo nacionalna pravila o 
postopku ali določijo posebna pravila v 
okviru nacionalnih pravil za izvajanje 
uredbe EZTS, je treba odstopanja od 
določbe v zvezi s tihim soglasjem po izteku 
šestmesečnega roka izključiti. Šestmesečni 
rok, v katerem mora država članica 
odobriti ustanovitev EZTS, bi moral 
zadostovati za izražanje pomislekov države 
članice glede ustanovitve EZTS, pa tudi za 
ustrezne ukrepe prosilcev za izboljšanje 
njihove vloge.

Or. en

Predlog spremembe 36
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Izkušnje z ustanavljanjem EZTS 
kažejo, da se trimesečno obdobje, ki ga ima 
država članica na voljo za odobritev, redko 
upošteva. Zato je treba ta rok podaljšati na 
šest mesecev. Po drugi strani je treba zaradi 
zagotavljanja pravne varnosti po izteku 
navedenega roka šteti, da je konvencija 
odobrena s tihim soglasjem. Čeprav lahko 
države članice za takšno odobritev 
uporabijo nacionalna pravila o postopku ali 
določijo posebna pravila v okviru 
nacionalnih pravil za izvajanje uredbe 
EZTS, je treba odstopanja od določbe v 
zvezi s tihim soglasjem po izteku 
šestmesečnega roka izključiti.

(14) Izkušnje z ustanavljanjem EZTS 
kažejo, da se trimesečno obdobje, ki ga ima 
država članica na voljo za odobritev, redko 
upošteva. Zato je treba ta rok podaljšati na 
štiri mesece. Po drugi strani je treba zaradi 
zagotavljanja pravne varnosti po izteku 
navedenega roka šteti, da je konvencija 
odobrena s tihim soglasjem. Čeprav lahko 
države članice za takšno odobritev 
uporabijo nacionalna pravila o postopku ali 
določijo posebna pravila v okviru 
nacionalnih pravil za izvajanje uredbe 
EZTS, je treba odstopanja od določbe v 
zvezi s tihim soglasjem po izteku 
šestmesečnega roka izključiti.
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Predlog spremembe 37
László Surján

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Treba bi bilo močno spodbujati 
večjo udeležbo organizacij civilne družbe 
pri ustanavljanju EZTS ter pri 
pristopanju k obstoječim EZTS.

Or. en

Predlog spremembe 38
László Surján

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Namen EZTS je treba razširiti, da bo 
zajemal lajšanje in spodbujanje 
teritorialnega sodelovanja na splošno, 
vključno s strateškim načrtovanjem ter 
upravljanjem regionalnih in lokalnih zadev 
v skladu s kohezijsko politiko in drugimi 
politikami Unije, s čimer se bo prispevalo 
k strategiji Evropa 2020 ali izvajanju 
makroregionalnih strategij. Poleg tega je 
treba pojasniti, da mora biti določena 
pristojnost, ki je potrebna za učinkovito 
izvajanje EZTS, reprezentativna za 
najmanj enega člana iz vsake zastopane 
države članice.

(19) Namen EZTS je treba razširiti, da bo 
zajemal lajšanje in spodbujanje
teritorialnega sodelovanja na splošno ter
omogočal odstranjevanje ovir pri 
teritorialnem sodelovanju, vključno z 
osredotočenostjo na strateško načrtovanje
ter upravljanje regionalnih in lokalnih 
zadev v skladu s kohezijsko politiko in 
drugimi politikami Unije, s čimer se bo 
prispevalo k strategiji Evropa 2020 ali 
izvajanju makroregionalnih strategij. Poleg 
tega je treba pojasniti, da mora biti 
določena pristojnost, ki je potrebna za 
učinkovito izvajanje EZTS, reprezentativna 
za najmanj enega člana iz vsake zastopane 
države članice.

Or. en
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Predlog spremembe 39
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Namen EZTS je treba razširiti, da bo 
zajemal lajšanje in spodbujanje 
teritorialnega sodelovanja na splošno, 
vključno s strateškim načrtovanjem ter 
upravljanjem regionalnih in lokalnih zadev 
v skladu s kohezijsko politiko in drugimi 
politikami Unije, s čimer se bo prispevalo 
k strategiji Evropa 2020 ali izvajanju 
makroregionalnih strategij. Poleg tega je 
treba pojasniti, da mora biti določena 
pristojnost, ki je potrebna za učinkovito 
izvajanje EZTS, reprezentativna za 
najmanj enega člana iz vsake zastopane 
države članice.

(19) Namen EZTS je treba razširiti, da bo 
zajemal lajšanje in spodbujanje 
teritorialnega sodelovanja na splošno, 
vključno s strateškim načrtovanjem ter 
upravljanjem regionalnih in lokalnih zadev 
v skladu s kohezijsko politiko in drugimi 
politikami Unije, s čimer se bo prispevalo 
k strategiji Evropa 2020 ali izvajanju 
makroregionalnih strategij. Zato je pri 
sklepanju partnerskih pogodb med 
Komisijo in državami članicami ter pri 
oblikovanju operativnih programov držav 
članic, ki ocenjujejo EZTS na njihovem 
ozemlju, treba pojasniti prispevek EZTS k 
uresničevanju strateških ciljev.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo pojasniti vlogo EZTS pri uresničevanju ciljev kohezijske politike in 
strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe 40
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Pojasniti je treba, da morajo biti 
pravila, ki se uporabljajo za osebje EZTS, 
ter načela v zvezi z ureditvijo glede 
upravljanja osebja in postopkov 
zaposlovanja zaradi pomembnosti tega 

(26) Pojasniti je treba, da morajo biti 
pravila, ki se uporabljajo za osebje EZTS, 
ter načela v zvezi z ureditvijo glede 
upravljanja osebja in postopkov 
zaposlovanja zaradi pomembnosti tega 
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vprašanja določena v konvenciji, in ne v 
statutu. EZTS morajo imeti na voljo več 
možnosti. Posebna ureditev glede 
upravljanja osebja in postopkov 
zaposlovanja pa mora biti obravnavana v 
statutu.

vprašanja določena v konvenciji, in ne v 
statutu. EZTS morajo imeti na voljo več 
možnosti. Ena od teh možnosti je pridobiti 
status, ki ga ima osebje agencij Evropske 
unije.  Posebna ureditev glede upravljanja 
osebja in postopkov zaposlovanja pa mora 
biti obravnavana v statutu.

Or. fr

Obrazložitev

EZTS opravljajo dejavnosti, ki so laboratoriji na lokalni ravni evropske integracije, zato bi 
jim treba priznati poseben evropski status.

Predlog spremembe 41
László Surján

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Pojasniti je treba, da države članice 
obvestijo Komisijo o vseh določbah, ki so 
jih sprejele za izvajanje uredbe EZTS, ter ji 
predložijo te določbe in njihove morebitne 
spremembe. Za izboljšanje obveščanja in 
usklajevanja med Komisijo, državami 
članicami in Odborom regij je treba 
določiti, da bo Komisija te določbe 
posredovala državam članicam in Odboru 
regij. Navedeni odbor je vzpostavil 
platformo EZTS, s katero se vsem 
zainteresiranim stranem omogočata 
izmenjava izkušenj in dobrih praks ter 
boljše obveščanje o priložnostih in izzivih 
EZTS, olajšuje izmenjava izkušenj o 
ustanavljanju EZTS na teritorialni ravni ter 
izmenjuje znanje o najboljših praksah 
teritorialnega sodelovanja.

(32) Morali bi si usklajeno prizadevati za 
ozaveščanje v institucijah, državah 
članicah in regijah v zvezi z možnostmi, ki 
jih prinašajo EZTS sama na sebi, da bi 
izboljšali prepoznavnost možnosti uporabe 
EZTS kot instrumentov čezmejnega 
sodelovanja na vseh področjih politike 
EU. Pojasniti je treba, da države članice 
obvestijo Komisijo o vseh določbah, ki so 
jih sprejele za izvajanje uredbe EZTS, ter ji 
predložijo te določbe in njihove morebitne 
spremembe. Za izboljšanje obveščanja in 
usklajevanja med Komisijo, državami 
članicami in Odborom regij je treba 
določiti, da bo Komisija te določbe 
posredovala državam članicam in Odboru 
regij. Navedeni odbor je vzpostavil 
platformo EZTS, s katero se vsem 
zainteresiranim stranem omogočata 
izmenjava izkušenj in dobrih praks ter 
boljše obveščanje o priložnostih in izzivih 
EZTS, olajšuje izmenjava izkušenj o 
ustanavljanju EZTS na teritorialni ravni ter 
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izmenjuje znanje o najboljših praksah 
teritorialnega sodelovanja.

Or. en

Predlog spremembe 42
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EZTS se za namene določanja prava, ki se 
uporablja, obravnava kot pravna oseba 
države članice, v kateri ima registrirani 
sedež.“

EZTS se za namene določanja prava, ki se 
uporablja, obravnava kot pravna oseba 
države članice, v kateri ima registrirani 
sedež.“ Vendar države članice, ki so 
zainteresirane strani EZTS, morajo 
priznati posebne določbe, sprejete po tem 
postopku.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi se preprečile težave zaradi pravnih določb, ki bi jih priznale le nekatere države članice, 
bi moralo prevladati načelo vzajemnega priznavanja. 

Predlog spremembe 43
Nuno Teixeira

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3 – točka b
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. EZTS sestavljajo člani, ki prihajajo z 
ozemelj najmanj dveh držav članic, razen v 
primeru iz člena 3a(2).“

2. EZTS sestavljajo člani, ki prihajajo z 
ozemelj najmanj dveh držav članic, razen v 
primeru iz člena 3a(2), ter so usposobljeni 
za zastopanje svojih članov za namene 
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izvajanja projektov in programov 
sodelovanja.“

Or. pt

Obrazložitev

EZTS delujejo v imenu svojih članic pri izvajanju projektov in programov sodelovanja ne 
glede na to, ali pri tem sodelovanju gre za teritorialno sodelovanje v okviru kohezijske 
politike ali drugo obliko sodelovanja, povezano s sektorskimi politikami EU. Ne smejo pa biti 
sredstvo za združevanje moči ali spreminjanje obstoječe porazdelitve pristojnosti in 
odgovornosti, niti ne smejo biti izkoriščena za namene, ki niso predvideni v uredbi.

Predlog spremembe 44
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Organizacije, ki predstavljajo civilno
družbo

Or. fr

Obrazložitev

Če so EZTS strukture, vezane na čezmejno življenje in delo, morajo biti tudi predstavniki 
civilne družbe deležni njihovih storitev. 

Predlog spremembe 45
László Surján

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 5 – točka a -pododstavek 1
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko bodoči član v skladu z odstavkom 2 
uradno obvesti zadevno državo članico, ta 
odobri konvencijo – pri tem upošteva svojo 
ustavno strukturo – in sodelovanje 

Ko bodoči član v skladu z odstavkom 2 
uradno obvesti zadevno državo članico, ta 
odobri konvencijo – pri tem upošteva svojo 
ustavno strukturo – in sodelovanje 
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bodočega člana v EZTS, razen če meni, da 
takšno sodelovanje ni v skladu s to uredbo, 
drugo pravo Unije v zvezi z dejavnostmi 
EZTS ali nacionalno zakonodajo v zvezi s 
pristojnostmi bodočega člana oziroma da 
takšno sodelovanje ni utemeljeno z razlogi 
javnega interesa ali javne politike te države 
članice. V takšnem primeru država članica 
poda izjavo z navedbo razlogov, zaradi 
katerih odobritev ni mogoča, ali predlaga 
potrebne spremembe konvencije, da bi se 
omogočilo sodelovanje bodočega člana.

bodočega člana v EZTS, razen če meni, da 
takšno sodelovanje ni v skladu s to uredbo, 
drugo pravo Unije v zvezi z dejavnostmi 
EZTS ali nacionalno zakonodajo v zvezi s 
pristojnostmi bodočega člana oziroma da 
takšno sodelovanje ni utemeljeno z razlogi 
javnega interesa ali javne politike te države 
članice. V takšnem primeru država članica 
poda izjavo z navedbo razlogov, zaradi 
katerih odobritev ni mogoča, ali predlaga 
potrebne spremembe konvencije, da bi se 
omogočilo sodelovanje bodočega člana.
Šestmesečni rok, v katerem mora država 
članica odobriti ustanovitev EZTS, bi 
moral zadostovati za izražanje pomislekov 
države članice glede prejete vloge, pa tudi 
za odziv prosilcev na te pomisleke in 
odpravo pomanjkljivosti v vlogi. Treba bi 
bilo preprečiti zamude pri tem postopku, 
šestmesečnega roka za odobritev pa v 
nobenem primeru ne bi smeli podaljšati.

Or. en

Predlog spremembe 46
Oldřich Vlasák

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 5 – točka a -pododstavek 2
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica sprejme odločitev v šestih
mesecih od datuma prejema vloge v skladu 
z odstavkom 2. Če se zadevna država 
članica ne odzove v predpisanem roku, se 
konvencija šteje za odobreno.

Država članica sprejme odločitev v štirih
mesecih od datuma prejema vloge v skladu 
z odstavkom 2. Če se zadevna država 
članica ne odzove v predpisanem roku, se 
konvencija šteje za odobreno.

Or. en

Predlog spremembe 47
László Surján
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. EZTS deluje v okviru nalog, ki so mu 
bile dodeljene; te naloge zajemajo 
poenostavljanje in pospeševanje 
teritorialnega sodelovanja za krepitev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, določijo pa jih člani EZTS glede 
na to, ali navedene naloge spadajo v 
pristojnost v skladu z nacionalnim pravom 
najmanj enega člana iz vsake države 
članice, zastopane v tem EZTS.

2. EZTS deluje v okviru nalog, ki so mu 
bile dodeljene; te naloge zajemajo 
poenostavljanje in pospeševanje 
teritorialnega sodelovanja za krepitev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter premagovanje ovir notranjega 
trga, določijo pa jih člani EZTS glede na
to, ali navedene naloge spadajo v 
pristojnost v skladu z nacionalnim pravom 
najmanj enega člana iz vsake države 
članice, zastopane v tem EZTS.

Or. en

Predlog spremembe 48
László Surján

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EZTS lahko izvaja posebne ukrepe 
teritorialnega sodelovanja med svojimi 
člani v prizadevanju za cilj iz člena 1(2), in 
sicer s finančno podporo Unije ali brez nje.

EZTS lahko izvaja posebne ukrepe 
teritorialnega sodelovanja med svojimi 
člani v prizadevanju za cilj iz člena 1(2), in 
sicer s finančno podporo Unije ali brez nje.
Treba bi bilo izboljšati tudi njihovo 
obdavčitev in pogoje financiranja prek 
javno-zasebnih partnerstev.

Or. en

Predlog spremembe 49
Gilles Pargneaux
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Natančneje, naloge EZTS lahko zadevajo 
izvajanje programov sodelovanja ali 
njihovih delov ali dejavnosti, ki jih Unija 
podpira prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in/ali Kohezijskega sklada.

Natančneje, naloge EZTS lahko zadevajo 
izvajanje programov sodelovanja ali 
njihovih delov, opredelitev in izvajanje 
integriranih teritorialnih strategij, ali 
dejavnosti, ki jih Unija podpira prek 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Evropskega socialnega sklada,
Kohezijskega sklada, in/ali razpise za 
projekte, vezane na sektorske politike 
Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

Priznati je treba strateško vrednost EZTS in njihovo zmožnost pridobivanja sredstev iz 
različnih finančnih virov.

Predlog spremembe 50
Catherine Grèze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko omejijo ukrepe, ki 
jih lahko EZTS izvajajo brez finančne 
podpore Unije. Vendar države članice ne 
izključijo tistih ukrepov, ki jih zajemajo 
prednostne naloge na področju naložb v 
skladu s kohezijsko politiko Unije, kot je 
bila sprejeta za obdobje 2014–2020.“

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 51
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 8 – točka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko omejijo ukrepe, ki 
jih lahko EZTS izvajajo brez finančne 
podpore Unije. Vendar države članice ne 
izključijo tistih ukrepov, ki jih zajemajo 
prednostne naloge na področju naložb v 
skladu s kohezijsko politiko Unije, kot je 
bila sprejeta za obdobje 2014–2020.“

Države članice ne morejo omejiti ukrepov, 
ki jih lahko EZTS izvajajo brez finančne 
podpore Unije, zlasti ukrepov, ki jih 
zajemajo prednostne naloge na področju 
naložb v skladu s kohezijsko politiko 
Unije, kot je bila sprejeta za obdobje 2014–
2020.

Or. fr

Obrazložitev

Ker so EZTS neodvisne pravne osebe, je navajanje možnosti, da države članice lahko omejijo 
njihove ukrepe, neustrezna.

Predlog spremembe 52
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 9 – pododstavek 4
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za enako obravnavanje vsega osebja, ki 
dela na isti lokaciji, lahko za uporabo 
nacionalne zakonodaje in prepisov javnega 
ali zasebnega prava veljajo dodatna pravila 
ad hoc, ki jih določi EZTS.“

Za enako obravnavanje vsega osebja, ki 
dela na isti lokaciji, lahko za uporabo 
nacionalne zakonodaje in prepisov javnega 
ali zasebnega prava veljajo dodatna pravila 
ad hoc, ki jih določi EZTS.“ Ta pravila so 
lahko podobna pravilom za evropski 
status, ki ga ima osebje agencij Evropske 
unije.
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Or. fr

Obrazložitev

EZTS opravljajo dejavnosti, ki so laboratoriji na lokalni ravni evropske integracije, zato bi 
treba njihovemu osebju priznati poseben evropski status.


