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Ändringsförslag 24
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I rapporten förklarade kommissionen 
sin avsikt att föreslå ett antal ändringar av 
EGTS-förordningen för att underlätta såväl 
bildandet av grupperingarna som deras 
verksamhet och för att förtydliga vissa 
redan befintliga bestämmelser. Hinder för 
att bilda nya grupperingar bör avskaffas 
samtidigt som man bibehåller kontinuiteten 
hos och underlättar driften av befintliga 
grupperingar, så att grupperingarna får 
större användning och bättre kan bidra till 
samarbete och en konsekvent politik bland 
offentliga organ, utan att de nationella 
förvaltningarna och EU:s förvaltningar får 
en tyngre administrativ börda att bära.

(2) I rapporten förklarade kommissionen 
sin avsikt att föreslå ett antal ändringar av 
EGTS-förordningen för att underlätta såväl 
bildandet av grupperingarna som deras 
verksamhet och för att förtydliga vissa 
redan befintliga bestämmelser. Hinder för 
att bilda nya grupperingarbör avskaffas,
inbegripet det högsta avståndet på 150 km
när det gäller de yttersta randområdena,
samtidigt som man bibehåller kontinuiteten 
hos och underlättar driften av befintliga 
grupperingar, så att grupperingarna får 
större användning och bättre kan bidra till 
samarbete och en konsekvent politik bland 
offentliga organ, utan att de nationella 
förvaltningarna och EU:s förvaltningar får 
en tyngre administrativ börda att bära. 

Or. {PT}pt

Ändringsförslag 25
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Skapandet av en EGTS är en fråga 
som bör avgöras av dess medlemmar och 
dessas nationella myndigheter och är inte 
automatiskt knutet till någon juridisk eller 
finansiell fördel på EU-nivå. 

(3) Mot bakgrund av deras särskilda 
verksamhet och bidrag till flernivåstyret, 
bör EGTS beviljas särskilt finansiellt stöd 
på EU-nivå eftersom de utgör prioriterade 
instrument för det gränsöverskridande 
samarbetet.  

Or. fr

Motivering

Om skapandet av en EGTS beror på ett beslut hos medlemsstaten i fråga, bidrar dessa 
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grupperingar dock till de europeiska målen och bör alltså beviljas särskilda penningmedel, i 
synnerhet inom ramen för det territoriella samarbetet.

Ändringsförslag 26
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Genom Lissabonfördraget har en 
territoriell dimension lagts till 
sammanhållningspolitiken och ordet 
”gemenskapen” har ersatts med ”unionen”. 
Den nya terminologin bör därför införas i 
EGTS-förordningen.

(4) Genom Lissabonfördraget har en 
territoriell dimension lagts till 
sammanhållningspolitiken och ordet 
”gemenskapen” har ersatts med ”unionen”. 
Den nya terminologin bör därför införas i 
EGTS-förordningen och samtidigt få ett 
konkret uttryck med tanke på att syftet är 
att främja en harmonisk utveckling av 
Europeiska unionen som helhet och att 
det i detta avseende är oskäligt att från 
början utesluta de yttersta randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 27
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 174 i EUF-fördraget anges 
att särskild hänsyn ska tas till dels 
landsbygdsområden, dels områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
dels regioner med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, såsom de 
nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
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gränsregioner och bergsregioner.

Or. pt

Ändringsförslag 28
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Enligt artikel 349 i EUF-fördraget 
ska specifika åtgärder vidtas för att beakta 
den sociala och ekonomiska situationen i 
de yttersta randområdena, vilken 
förvärras av specifika faktorer som 
allvarligt hämmar områdenas utveckling. 

Or. pt

Ändringsförslag 29
László Surján

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Erfarenheterna av de grupperingar som 
bildats hittills visar att det nya rättsliga 
instrumentet också används för samarbete 
för att genomföra annan EU-politik. 
Grupperingarnas måluppfyllelse och 
effektivitet bör förbättras genom att de får 
en bredare profil.

(5) Erfarenheterna av de grupperingar som 
bildats hittills visar att det nya rättsliga 
instrumentet också används för samarbete 
för att genomföra annan EU-politik. 
Grupperingarnas måluppfyllelse och 
effektivitet bör förbättras genom att de får 
en bredare profil i syfte att hitta 
möjligheter för sådana samarbetsformer 
också utanför sammanhållningspolitiken.
Grupperingarna har potential att 
stimulera ekonomin och uppnå målen i 
Europa 2020-strategin. Särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid samarbetet 
för att stärka arbetsmarknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 30
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Erfarenheterna av de grupperingar som 
hittills bildats visar att det nya rättsliga 
instrumentet också används för samarbete 
för att genomföra annan EU-politik. 
Effektiviteten och ändamålsenligheten 
hos de europeiska grupperingarna för 
territoriellt samarbete bör förstärkas i och 
med att deras befogenheter utökas.

(5) Erfarenheterna av de grupperingar som 
bildats hittills visar att det nya rättsliga 
instrumentet också används för samarbete 
för att genomföra annan EU-politik. Det är 
alltså lämpligt att inte diskriminera 
grupperingarna, som är att betrakta som 
en enda partner, vid förslagsinfordringar 
som är sammanlänkade med 
EU:s sektoriella handlingsprogram och
att erkänna grupperingarnas roll i 
genomförandet av Europeiska unionens 
integrationspolitik.  

Or. fr

Motivering

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete kan genom sin beskaffenhet göra 
anspråk på stöd ur sammanhållningsfonder men även på finansieringskällor inom Europeiska 
unionens sektoriella handlingsprogram.  

Ändringsförslag 31
László Surján

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Grupperingarna gör ofta flera olika 
administrativa nivåer delaktiga och 
förverkligar på så sätt system med 
flernivåstyre. Ökad flexibilitet i 
ledningsstrukturerna krävs därför för att 
de komplexa systemen ska fungera 
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effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 32
László Surján

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Enligt artikel 3.1 d i 
EGTS-förordningen får organ som bildats i 
enlighet med privaträttslig lagstiftning bli 
medlemmar i en gruppering på villkor att 
de betraktas som offentligrättsliga organ i 
enlighet med artikel 1.9 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, men 
i framtiden kan grupperingarna användas 
för gemensam förvaltning av offentliga 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
eller av infrastruktur. Andra privata eller 
offentligrättsliga aktörer kan därför också 
bli medlemmar av en gruppering. 
Följaktligen bör förordningen också 
omfatta offentligrättsliga organ enligt 
artikel 2.1 b i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 
2004 om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster.

(8) Enligt artikel 3.1 d i
EGTS-förordningen får organ som bildats i 
enlighet med privaträttslig lagstiftning bli 
medlemmar i en gruppering på villkor att 
de betraktas som offentligrättsliga organ i 
enlighet med artikel 1.9 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, men 
i framtiden kan grupperingarna användas 
för gemensam förvaltning av offentliga 
tjänster för att kunna möta de konkreta 
behoven i gränsöverskridande regioner, 
framför allt för att fokusera på allmänna 
ekonomiska intressen eller infrastruktur. 
Andra privata eller offentligrättsliga 
aktörer kan därför också bli medlemmar av 
en gruppering. Följaktligen bör 
förordningen också omfatta 
offentligrättsliga organ enligt artikel 2.1 b i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det bör klargöras att främjande av 
det territoriella samarbetet mellan dessa 
regioner, i deras egenskap av 
EU:s förposter, och grannländerna
stärker relationerna och bidrar till att 
främja nya marknader för europeiska 
regioner, genom att dra nytta av de 
historiska och kulturella synergier som 
redan finns mellan dessa regioner och 
andra länder i världen.

Or. pt

Ändringsförslag 34
Nuno Teixeira

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med tanke på grupperingarnas 
potential när det gäller att genomföra 
unionens initiativ och projekt och att 
genomföra EU:s sektorspolitiska program 
och behovet av att göra dem 
stödberättigade för sådana initiativ, 
projekt och program, förtjänar dessa 
grupperingar att bli synligare och bör i 
högre grad integreras i europeiska och 
nationella rättssystem, i enlighet med 
rättssäkerhetsprincipen.

Or. {PT}pt
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Motivering

I slutsatsen till rapporten av den 29 juli 2011 om tillämpningen av den tidigare förordningen 
betonades behovet av tydlighet och att grupperingar för territoriellt samarbete omfattas av en 
rättslig och institutionell ram. Eftersom detta är fallet, och med tanke på potentialen hos 
grupperingar av detta slag bör de regler som styr dem vara robusta och enkla och ge alla 
intressenter och medborgare rättssäkerhet. 

Ändringsförslag 35
László Surján

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Erfarenheter från bildandet av 
grupperingar visar att man sällan har 
lyckats få avtalet godkänt av en 
medlemsstat inom den föreskrivna 
tremånadsperioden. Tidsfristen bör därför 
förlängas till sex månader. För att skapa 
rättssäkerhet bör avtalet å andra sidan 
betraktas som godkänt genom tyst 
medgivande sedan den tidsperioden löpt ut. 
Medlemsstaterna kan tillämpa nationella 
bestämmelser på förfarandet för ett sådant 
godkännande eller införa särskilda regler 
inom ramen för de nationella 
bestämmelserna för genomförandet av 
EGTS-förordningen, men undantag från 
bestämmelsen rörande tyst medgivande 
efter sexmånadersperioden bör inte få 
förekomma.

(14) Erfarenheter från bildandet av 
grupperingar visar att man sällan har 
lyckats få avtalet godkänt av en 
medlemsstat inom den föreskrivna 
tremånadsperioden. Tidsfristen bör därför 
förlängas till sex månader. För att skapa 
rättssäkerhet bör avtalet å andra sidan 
betraktas som godkänt genom tyst 
medgivande sedan den tidsperioden löpt ut. 
Medlemsstaterna kan tillämpa nationella 
bestämmelser på förfarandet för ett sådant 
godkännande eller införa särskilda regler 
inom ramen för de nationella 
bestämmelserna för genomförandet av 
EGTS-förordningen, men undantag från 
bestämmelsen rörande tyst medgivande 
efter sexmånadersperioden bör inte få 
förekomma. Den sexmånadersperiod som 
medlemsstaterna ges för att godkänna 
bildandet av grupperingar bör vara 
tillräcklig för att medlemsstaterna ska 
kunna uttrycka sina synpunkter vad avser 
bildandet av grupperingar och även för 
att de sökande ska kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbättra sina 
ansökningar.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Erfarenheter från bildandet av 
grupperingar visar att man sällan har 
lyckats få avtalet godkänt av en 
medlemsstat inom den föreskrivna 
tremånadsperioden. Tidsfristen bör därför 
förlängas till sex månader. För att skapa 
rättssäkerhet bör avtalet å andra sidan 
betraktas som godkänt genom tyst 
medgivande sedan den tidsperioden löpt ut. 
Medlemsstaterna kan tillämpa nationella 
bestämmelser på förfarandet för ett sådant 
godkännande eller införa särskilda regler 
inom ramen för de nationella 
bestämmelserna för genomförandet av 
EGTS-förordningen, men undantag från 
bestämmelsen rörande tyst medgivande 
efter sexmånadersperioden bör inte få 
förekomma.

(14) Erfarenheter från bildandet av 
grupperingar visar att man sällan har 
lyckats få avtalet godkänt av en 
medlemsstat inom den föreskrivna 
tremånadsperioden. Tidsfristen bör därför 
förlängas till fyra månader. För att skapa 
rättssäkerhet bör avtalet å andra sidan 
betraktas som godkänt genom tyst 
medgivande sedan den tidsperioden löpt ut. 
Medlemsstaterna kan tillämpa nationella 
bestämmelser på förfarandet för ett sådant 
godkännande eller införa särskilda regler 
inom ramen för de nationella 
bestämmelserna för genomförandet av 
EGTS-förordningen, men undantag från 
bestämmelsen rörande tyst medgivande 
efter sexmånadersperioden bör inte få 
förekomma.

Or. en

Ändringsförslag 37
László Surján

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Större deltagande av det civila 
samhällets organisationer i etablerandet 
av grupperingar och även i möjligheten 
att ansluta befintliga grupperingar bör 
uppmuntras kraftfullt.

Or. en
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Ändringsförslag 38
László Surján

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Syftet med en gruppering bör utvidgas 
till att omfatta underlättande och främjande 
av territoriellt samarbete i allmänhet, 
inklusive strategisk planering och 
förvaltning av regionala och lokala frågor i 
linje med sammanhållningspolitiken och 
andra politikområden inom unionen, och 
därmed bidrar till Europa 2020 eller till 
genomförandet av makroregionala 
strategier. Dessutom bör det förtydligas att 
en viss befogenhet som krävs för ett 
effektivt genomförande av en gruppering 
bör företrädas av minst en medlem i varje 
medlemsstat som är representerad.

(19) Syftet med en gruppering bör utvidgas 
till att omfatta underlättande och främjande 
av territoriellt samarbete i allmänhet, 
minska hindren för territoriellt samarbete, 
inklusive fokus på strategisk planering och 
förvaltning av regionala och lokala frågor i 
linje med sammanhållningspolitiken och 
andra politikområden inom unionen, och 
därmed bidrar till Europa 2020 eller till 
genomförandet av makroregionala 
strategier. Dessutom bör det förtydligas att 
en viss befogenhet som krävs för ett 
effektivt genomförande av en gruppering 
bör företrädas av minst en medlem i varje 
medlemsstat som är representerad.

Or. en

Ändringsförslag 39
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Syftet med en gruppering bör utvidgas 
till att omfatta underlättande och främjande 
av territoriellt samarbete i allmänhet, 
inklusive strategisk planering och 
förvaltning av regionala och lokala frågor i 
linje med sammanhållningspolitiken och 
andra politikområden inom unionen, och 
därmed bidrar till Europa 2020 eller till 
genomförandet av makroregionala 
strategier. Dessutom, bör det förtydligas att 

(19) Syftet med en gruppering bör utvidgas 
till att omfatta underlättande och främjande 
av territoriellt samarbete i allmänhet, 
inklusive strategisk planering och 
förvaltning av regionala och lokala frågor i 
linje med sammanhållningspolitiken och 
andra politikområden inom unionen, och 
därmed bidrar till Europa 2020 eller till 
genomförandet av makroregionala 
strategier. Följaktligen, bör det förtydligas 
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en viss befogenhet som krävs för ett 
effektivt genomförande av en gruppering
bör företrädas av minst en medlem i varje 
medlemsstat som är representerad.

att EGTS medverkar vid genomförandet 
av de strategiska målen vid tecknandet av 
partnerskapsavtal mellan Europeiska 
kommissionen och medlemsstaterna och 
vid medlemsstaternas formulering av 
åtgärdsprogrammen vid identifieringen av 
EGTS inom deras område.

Or. fr

Motivering

EGTS roll vid genomförandet av mål för sammanhållningspolitiken och Europa 2020-
strategin bör närmare bestämmas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 40
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det bör förtydligas att det i avtalet –
inte i stadgan, eftersom det rör sig om en 
viktig fråga – bör anges vilka 
bestämmelser som är tillämpliga på 
grupperingens personal, liksom vilka 
principer som styr formerna för 
personalförvaltning och 
rekryteringsförfaranden. Grupperingarna 
bör ha tillgång till flera valmöjligheter. De 
särskilda bestämmelserna rörande 
personalförvaltning och 
rekryteringsförfaranden bör dock 
behandlas i stadgan.

(26) Det bör förtydligas att det i avtalet –
inte i stadgan, eftersom det rör sig om en 
viktig fråga – bör anges vilka 
bestämmelser som är tillämpliga på 
grupperingens personal, liksom vilka 
principer som styr formerna för 
personalförvaltning och 
rekryteringsförfaranden. Grupperingarna 
bör ha tillgång till flera valmöjligheter. En 
av dessa valmöjligheter är att få del i 
samma status som personalen vid EU:s 
byråer. De särskilda bestämmelserna 
rörande personalförvaltning och 
rekryteringsförfaranden bör dock 
behandlas i stadgan.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till EGTS – som är laboratorier på lokal nivå för den europeiska integreringen –
verksamhet, bör dessa tillerkännas en specifik europeisk status. 
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Ändringsförslag 41
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det bör förtydligas att 
medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla bestämmelser som 
antagits för att genomföra EGTS-
förordningen och att de ska överlämna 
såväl dessa bestämmelser som eventuella 
ändringar av dem. För att förbättra 
informationen och samordningen mellan 
kommissionen, medlemsstaterna och 
Regionkommittén, bör det anges att 
kommissionen kommer att överlämna 
dessa bestämmelser till medlemsstaterna 
och Regionkommittén. Kommittén har 
inrättat en EGTS-plattform som dels ger 
alla berörda parter möjlighet att utbyta 
såväl erfarenheter som god praxis samt att 
förbättra kommunikationen när det gäller 
möjligheter och utmaningar för 
grupperingar, dels underlättar 
erfarenhetsutbyte när det gäller bildandet 
av grupperingar på territoriell nivå och ger 
möjlighet att dela med sig av kunskaper om 
bästa praxis i fråga om territoriellt 
samarbete.

(32) Samordnade insatser för att öka 
medvetenheten bland institutionerna, 
medlemsstaterna och regionerna vad 
avser den potential som grupperingarna i 
sig medför bör genomföras i syfte att 
ytterligare lyfta fram möjligheterna att 
använda grupperingarna som instrument 
tillgängliga för samarbete över gränserna 
inom EU:s alla politikområden. Det bör 
förtydligas att medlemsstaterna ska 
informera kommissionen om alla 
bestämmelser som antagits för att 
genomföra EGTS-förordningen och att de 
ska överlämna såväl dessa bestämmelser 
som eventuella ändringar av dem. För att 
förbättra informationen och samordningen 
mellan kommissionen, medlemsstaterna 
och Regionkommittén, bör det anges att 
kommissionen kommer att överlämna 
dessa bestämmelser till medlemsstaterna 
och Regionkommittén. Kommittén har 
inrättat en EGTS-plattform som dels ger 
alla berörda parter möjlighet att utbyta 
såväl erfarenheter som god praxis samt att 
förbättra kommunikationen när det gäller 
möjligheter och utmaningar för 
grupperingar, dels underlättar 
erfarenhetsutbyte när det gäller bildandet 
av grupperingar på territoriell nivå och ger 
möjlighet att dela med sig av kunskaper om 
bästa praxis i fråga om territoriellt 
samarbete.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2
(Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När man fastställer vilken lagstiftning som 
ska tillämpas ska grupperingen betraktas 
som en enhet i den medlemsstat där 
grupperingen har sitt registrerade säte.

När man fastställer vilken lagstiftning som 
ska tillämpas ska grupperingen betraktas 
som en enhet i den medlemsstat där 
grupperingen har sitt registrerade säte. De 
övriga medlemsstater som deltar i EGTS 
bör emellertid erkänna de särskilda 
åtgärder som vidtagits enligt detta 
förfarande.

Or. fr

Motivering

För att undvika alla komplikationer rörande juridiska åtgärder som skulle kunna erkännas 
endast i vissa medlemsstater, bör  principen om ett ömsesidigt erkännande gälla. 

Ändringsförslag 43
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En gruppering ska bestå av medlemmar 
från minst två medlemsstaters territorium, 
utom när det gäller grupperingar som anges 
i artikel 3a.2.”

2. En gruppering ska bestå av medlemmar 
från minst två medlemsstaters territorium, 
utom när det gäller grupperingar som anges 
i artikel 3a.2, och ska ha befogenhet att 
agera på dess medlemmars vägnar i syfte 
att genomföra samarbetsprojekt och 
samarbetsprogram.”

Or. {PT}pt
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Motivering

Grupperingar handlar på sina medlemmars vägnar när samarbetsprojekt och 
samarbetsprogram genomförs, antingen om samarbetet i fråga gäller territoriellt samarbete i 
enlighet med sammanhållningspolitiken eller i en annan form som har att göra med EU:s 
sektorspolitik. De får dock inte vara ett sätt att samla makt eller att ändra den befintliga 
fördelningen av makt och åligganden. De får inte heller användas för andra syften än vad 
som anges i förordningen.

Ändringsförslag 44
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Organisationer som representerar det 
civila samhället.

Or. fr

Motivering

Eftersom EGTS är strukturer som har samband med livsområden och gränsöverskridande 
sysselsättning, är det nödvändigt att införliva representanter för civilsamhället som utgör 
mottagare för de tjänster som grupperingarna erbjuder. 

Ändringsförslag 45
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – led a – stycke 1
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Efter underrättelse enligt punkt 2 av en 
blivande medlem ska den berörda 
medlemsstaten godkänna avtalet, med 
hänsyn till sin konstitutionella struktur och
den blivande medlemmens deltagande i 
grupperingen, såvida den inte anser att ett 
sådant deltagande är oförenligt med denna 
förordning, annan unionslagstiftning som 

”3. Efter underrättelse enligt punkt 2 av en 
blivande medlem ska den berörda 
medlemsstaten godkänna avtalet, med 
hänsyn till sin konstitutionella struktur och 
den blivande medlemmens deltagande i 
grupperingen, såvida den inte anser att ett 
sådant deltagande är oförenligt med denna 
förordning, annan unionslagstiftning som 
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rör grupperingens verksamhet eller 
nationell lagstiftning som rör den blivande 
medlemmens befogenheter eller att ett 
sådant deltagande inte är motiverat av skäl 
som gäller allmänintresset eller den 
allmänna ordningen i den medlemsstaten. I 
sådana fall ska medlemsstaten lämna en 
motivering till varför den vägrar ge sitt 
godkännande eller föreslå nödvändiga 
ändringar av avtalet för att möjliggöra den 
blivande medlemmens deltagande.

rör grupperingens verksamhet eller 
nationell lagstiftning som rör den blivande 
medlemmens befogenheter eller att ett 
sådant deltagande inte är motiverat av skäl 
som gäller allmänintresset eller den 
allmänna ordningen i den medlemsstaten. I 
sådana fall ska medlemsstaten lämna en 
motivering till varför den vägrar ge sitt 
godkännande eller föreslå nödvändiga 
ändringar av avtalet för att möjliggöra den 
blivande medlemmens deltagande. Den 
sexmånadersperiod som medlemsstaten 
ges för att godkänna bildandet av 
grupperingar måste vara tillräcklig för att 
medlemsstaterna ska kunna uttrycka sina 
synpunkter vad avser den inlämnade 
ansökan och även för att de sökande ska 
kunna reagera på synpunkterna och 
åtgärda brister i ansökan. Eventuella 
förseningar i processen bör undvikas och 
sexmånadersperioden för 
godkännandeförfarandet får under inga 
omständigheter förlängas.

Or. en

Ändringsförslag 46
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5 – led a – stycke 2
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska fatta sitt beslut inom 
sex månader från dagen för mottagandet av 
en ansökan i enlighet med punkt 2. Om den 
berörda medlemsstaten inte yttrar sig inom 
den fastställda tidsfristen ska avtalet anses 
vara godkänt.

Medlemsstaten ska fatta sitt beslut inom 
fyra månader från dagen för mottagandet 
av en ansökan i enlighet med punkt 2. Om 
den berörda medlemsstaten inte yttrar sig 
inom den fastställda tidsfristen ska avtalet 
anses vara godkänt.

Or. en
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Ändringsförslag 47
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. En gruppering ska verka inom 
gränserna för sina uppgifter, nämligen att 
underlätta och främja territoriellt samarbete 
för att stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, och dessa 
uppgifter ska fastställas av grupperingens 
medlemmar så att de omfattas av den 
nationella lagstiftning som gäller för minst 
en medlem från varje medlemsstat som är 
företrädd i grupperingen.

”2. En gruppering ska verka inom 
gränserna för sina uppgifter, nämligen att 
underlätta och främja territoriellt samarbete 
för att stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen samt ta bort 
hinder på den inre marknaden och dessa 
uppgifter ska fastställas av grupperingens 
medlemmar så att de omfattas av den 
nationella lagstiftning som gäller för minst 
en medlem från varje medlemsstat som är 
företrädd i grupperingen.

Or. en

Ändringsförslag 48
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En gruppering får genomföra särskilda 
insatser inom territoriellt samarbete mellan 
medlemmarna i syfte att uppfylla det mål 
som avses i artikel 1.2, med eller utan 
ekonomiskt stöd från unionen.

3. En gruppering får genomföra särskilda 
insatser inom territoriellt samarbete mellan 
medlemmarna i syfte att uppfylla det mål 
som avses i artikel 1.2, med eller utan 
ekonomiskt stöd från unionen.
Beskattningen av dem samt villkoren för 
finansiering genom offentlig-privata 
partnerskap bör också förbättras.
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Or. en

Ändringsförslag 49
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämt får en grupperings 
uppgifter röra genomförande av 
samarbetsprogram eller delar därav eller 
insatser som stöds av unionen genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och/eller 
Sammanhållningsfonden.

Närmare bestämt får en grupperings 
uppgifter röra genomförande av 
samarbetsprogram eller delar därav, 
definiering och genomförande av 
integrerade territoriella strategier, eller 
insatser som stöds av unionen genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och/eller (stryk 
eller ersätt med komma)
Sammanhållningsfonden och/eller 
anbudsinfordringar som har samband 
med Europeiska unionens sektoriella 
politik.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att erkänna grupperingarnas strategiska värde och deras möjlighet att få 
tillgång till olika finansiella källor.

Ändringsförslag 50
Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 –punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får begränsa vilka 
insatser grupperingarna får genomföra 

utgår
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utan finansiellt stöd från unionen. 
Medlemsstaterna får dock inte utesluta de 
insatser som omfattas av 
investeringsprioriteringarna i unionens 
sammanhållningspolitik, i den form som 
den antagits för perioden 2014–2020.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får begränsa vilka 
insatser grupperingarna får genomföra
utan ekonomiskt stöd från unionen. De 
kan emellertid inte utesluta de insatser 
som omfattas av 
investeringsprioriteringarna i unionens 
sammanhållningspolitik, i den form som 
den antagits för perioden 2014–2020.

Medlemsstaterna får inte begränsa vilka 
insatser grupperingarna får genomföra med 
ekonomiskt stöd från unionen, särskilt de 
insatser som omfattas av 
investeringsprioriteringarna i unionens 
sammanhållningspolitik, i den form som 
den antagits för perioden 2014–2020.

Or. fr

Motivering

Eftersom EGTS får en oberoende juridisk status, är hänvisningen till möjligheten för 
medlemsstaterna att begränsa EGTS handlingsram inte relevant.

Ändringsförslag 52
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 9 – stycke 4
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 8 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att all personal som arbetar på samma 
plats ska behandlas lika får de nationella 
lagarna och föreskrifterna, oavsett om de är 
offentligrättsliga eller privaträttsliga, 
kompletteras av särskilda bestämmelser 
som grupperingen fastställer.

För att all personal som arbetar på samma 
plats ska behandlas lika får de nationella 
lagarna och föreskrifterna, oavsett om de är 
offentligrättsliga eller privaträttsliga, 
kompletteras av särskilda bestämmelser 
som grupperingen fastställer. Dessa kan 
anpassas till den europeiska status som 
ges personal vid Europeiska unionens 
byråer.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till verksamheten hos grupperingarna som är ”laboratorier” på lokal 
nivå för den europeiska integrationen, bör grupperingarnas personal tillerkännas en 
särskild europeisk status.


