
AM\941555BG.doc PE514.743v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2011/0272(COD)

28.6.2013

КОМПРОМИСНИ ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 30

Проектодоклад
Йоахим Целер
(PE489.428v02-00)

Изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и 
усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива 
групи

Предложение за регламент
(COM(2011) 0610/2) – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))



PE514.743v01-00 2/28 AM\941555BG.doc

BG

AM_Com_LegCompr



AM\941555BG.doc 3/28 PE514.743v01-00

BG

Изменение 1
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Следва да се отбележи, че ЕГТС 
могат да имат потенциала да 
засилят насърчаването и 
постигането на хармоничното 
развитие на Европейския съюз като 
цяло и по-специално на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
неговите региони, както и да 
допринесат за постигане на целите 
на стратегията „Европа 2020“. Те 
могат също така да допринесат 
положително за намаляване на 
пречките пред териториалното 
сътрудничество между регионите, 
които са засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, 
включително и по отношение на 
специфичната ситуация с най-
отдалечените региони, и могат да 
бъдат от основно значение за 
укрепване на сътрудничеството 
между трети държави, отвъдморски 
страни и територии и пограничните 
региони на ЕС, включително чрез 
използване на програмите на ЕС за 
външно сътрудничество.

Or. en

Изменение 2
Йоахим Целер
Компромисно изменение
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Опитът, натрупан от създадените до 
момента ЕГТС, показва, че новият 
правен инструмент се използва също за 
сътрудничество при прилагането на 
други европейски политики.
Ефикасността и ефективността на ЕГТС 
следва да бъдат подобрени, като се 
добавят нови аспекти към същността на 
ЕГТС.

(5) Опитът, натрупан от създадените до 
момента ЕГТС, показва, че новият 
правен инструмент се използва също за 
сътрудничество при прилагането на 
други политики на Съюза, 
включително чрез изпълнение на 
програми или части от програми, 
като се използва финансова подкрепа 
от ЕС, различна от подкрепата в 
рамките на политиката на 
сближаване. Ефикасността и 
ефективността на ЕГТС следва да бъдат 
подобрени, като се добавят нови 
аспекти към същността на ЕГТС, като 
се премахнат съществуващите 
пречки и се улесни установяването и 
дейността на ЕГТС, като 
същевременно се запази 
възможността за държавите членки 
да ограничават действията, които 
ЕГТС могат да извършват без 
финансовата подкрепа на ЕС.
Припомня се, че съгласно Регламент 
(ЕС) № 1083/2006 ЕГТС се ползват във 
всяка държава членка с най-широката 
правосубектност, включително и 
възможността да сключват 
споразумения с други ЕГТС или други 
юридически лица за целите на 
осъществяване на съвместни проекти 
за сътрудничество, за да се осигури, 
наред с другото, по-ефективно 
управление на макрорегионалните 
стратегии.

Or. en

Изменение 3
Йоахим Целер
Компромисно изменение
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същността на ЕГТС е такава, че те 
извършват дейност в повече от една 
държава членка. Поради това, въпреки 
че с член 2, параграф 1 от Регламента
за ЕГТС преди да бъде изменен се
позволява в конвенцията и устава да 
бъде определено приложимото право по 
определени въпроси, и макар че в 
йерархията на приложимото право, 
определена в посочения член, с тези 
разпоредби се дава предимство на 
националното право на държавата 
членка, в която е седалището на ЕГТС, 
този въпрос следва да бъде изяснен. В 
същото време обхватът на разпоредбите 
относно приложимото право следва да 
бъде разширен, за да се включват 
актовете и дейностите на ЕГТС.

(6) Същността на ЕГТС е такава, че те 
извършват дейност в повече от една 
държава членка. Поради това
Регламентът за ЕГТС позволява
възможността в конвенцията и устава 
да бъде определено приложимото право 
по определени въпроси. Следва да бъде 
изяснено в кои случаи в йерархията на 
приложимото право, определена в 
посочения член, с тези разпоредби се 
дава предимство на националното право 
на държавата членка, в която е 
седалището на ЕГТС. В същото време 
обхватът на разпоредбите относно 
приложимото право следва да бъде 
разширен, за да се включват актовете и 
дейностите на ЕГТС, които подлежат 
на правен контрол от страна на 
държавите членки във всеки отделен 
случай.

Or. en

Изменение 4
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Макар че с член 3, параграф 1, 
буква г) от Регламента за ЕГТС се 
позволява членството в ЕГТС на 
частноправни организации, при условие 
че се считат за „публичноправни 
организации“ по смисъла на член 1, 
параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 

(8) Макар че с член 3, параграф 1, 
буква г) от Регламента за ЕГТС се 
позволява членството в ЕГТС на 
частноправни организации, при условие 
че се считат за „публичноправни 
организации“ по смисъла на член 1, 
параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
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обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги, в бъдеще ЕГТС може 
да се използват за съвместно управление 
на инфраструктура или обществени 
услуги от общ икономически интерес.
По този начин други участници от 
частния и публичния сектор също могат 
да станат членове на ЕГТС. Поради това 
следва да се включват и „публичните 
предприятия“ по смисъла на член 2, 
параграф 1, буква б) от Директива 
2004/17/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги.

обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги, в бъдеще ЕГТС може 
да се използват за съвместно управление 
на обществени услуги с особен акцент 
върху услугите от общ икономически 
интерес или инфраструктура. По този 
начин други участници от частния и 
публичния сектор също могат да станат 
членове на ЕГТС. Поради това следва да 
се включват и „публичните 
предприятия“ по смисъла на член 2, 
параграф 1, буква б) от Директива 
2004/17/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
предприятия, натоварени с 
изпълнението на услуги от общ 
икономически интерес, в области 
като образованието и обучението, 
медицинските грижи, социалните 
нужди по отношение на 
здравеопазването и дългосрочните 
грижи, грижите за децата, достъпа 
до и реинтеграцията на пазара на 
труда, социалните жилища и 
грижите за и социалното включване 
на уязвими групи.

Or. en

Изменение 5
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В член 175, трета алинея от 
Договора не е предвидена възможност 
обхватът на законодателството, 

(9) В Регламент (ЕО) № 1082/2006 не 
се съдържат подробни правила 
относно участието на образувания от 
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основано на същата разпоредба, да 
бъде разширен, за да се включат
образувания от трети страни. 
Регламентът за ЕГТС не изключваше 
изрично възможността за участие на 
образувания от трети страни в 
ЕГТС, създадена в съответствие със 
същия регламент, ако 
законодателството на третата страна 
или споразуменията между държавите 
членки и третите страни позволяват 
това.

трети страни в ЕГТС, създадена в 
съответствие с настоящия регламент,
т.е. от членове от най-малко две 
държави членки. Предвид 
допълнителното привеждане в 
съответствие на правилата относно 
сътрудничеството между една или 
повече държави членки и една или 
повече трети държави — най-вече в 
контекста на трансграничното 
сътрудничество в рамките на 
Европейския инструмент за 
съседство (EИС) и Инструмента за 
предприсъединителна помощ 
(ИПП ІІ), но също и в контекста на 
допълнителното финансиране от 
ЕФР, както и на транснационалното 
сътрудничество по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, 
като отпуснатите средства от ЕИС 
и ИПП ІІ ще бъдат прехвърлени, за да 
бъдат обединени с отпуснатите 
средства от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) по линия 
на съвместни програми за 
сътрудничество — следва изрично да 
се предвиди участието на членове от 
трети държави, граничещи с 
държава членка, в т.ч. нейните най-
отдалечени региони, в ЕТТС, 
създадена от най-малко две държави 
членки. Това следва да е възможно, ако 
законодателството на третата държава 
или споразуменията между най-малко 
една участваща държава членка и 
трета държава позволяват това.

Or. en

Изменение 6
Йоахим Целер
Компромисно изменение
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Опитът показа, че участието на
органи или други организации от трети
страни, еквивалентни на 
отговарящите на условията за 
допустимост в рамките на държави 
членки, води до трудности при 
изпълнението. Такова участие в 
ЕГТС, създадени от членове от две 
или повече държави членки, обаче 
представлява само допълнителен 
елемент към сътрудничеството в 
рамките на Съюза и между 
държавите членки. По тази причина 
това участие следва да бъде изяснено, 
без да се прибягва до различно правно 
основание в Договора.

(10) С цел да се укрепи 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
Съюза, като по този начин се 
увеличава по-специално 
ефективността на един или повече 
аспекти на териториалното 
сътрудничество — трансграничен, 
транснационален и междурегионален 
— между членове на ЕГТС, следва да 
се позволи участието в ЕГТС на трети
държави, граничещи с държава членка 
(в т.ч. нейните най-отдалечени 
региони). Поради това операциите в
рамките на програми за европейско 
териториално сътрудничество, 
съфинансирани от ЕС, следва да 
продължават да преследват целите
на политиката за сближаване дори 
ако се изпълняват, частично или 
изцяло, извън територията на Съюза, 
като по този начин дейностите на 
дадена ЕГТС се осъществяват поне до 
известна степен извън територията 
на Съюза. В този контекст и когато е 
целесъобразно приносът на 
дейностите на дадена ЕГТС с членове 
и от трети държави, граничещи най-
малко с една държава членка (в т.ч. 
нейните най-отдалечени региони), 
към целите на политиките на 
външните действия на ЕС (напр. цели 
на сътрудничеството за развитие или 
на икономическото, финансовото и 
техническото сътрудничество) 
продължава да бъде само епизодичен, 
тъй като центърът на тежестта на 
тематичните програми за 
сътрудничество и следователно 
дейностите на дадена ЕГТС (дори с 
участието на трети държави, 
граничещи най-малко с една държава 
членка, в т.ч. нейните най-
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отдалечени територии) следва да 
бъде основно съсредоточен върху 
целите на политиката на 
сближаване на ЕС.
Вследствие на това евентуалните 
цели на сътрудничеството за 
развитие или на икономическото, 
финансовото и техническото 
развитие между само една държава 
членка (в т.ч. нейните най-
отдалечени региони) и една или повече 
трети държави имат единствено 
спомагателна функция по отношение 
на целите на териториалното 
сътрудничество, основаващо се на 
политиката на сближаване, между 
държави членки (в т.ч. техните най-
отдалечени региони). Поради това 
член 175, трета алинея е достатъчно 
правно основание за приемането на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 7
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) От 1990 г. насам европейското 
териториално сътрудничество се 
подпомага от финансови 
инструменти в рамките на 
политиката на сближаване и в този 
контекст сътрудничеството винаги е 
било възможно в ограничен брой 
случаи само между една държава 
членка и трета страна. Затова 
правният инструмент ЕГТС следва 
също да бъде отворен за 
сътрудничество в такъв контекст.

заличава се

Or. en
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Изменение 8
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Като се има предвид, че за периода
2014—2020 г. ще бъдат предоставени
специални допълнителни средства за 
сътрудничество с най-отдалечените 
региони на Съюза, наред с органите и 
организациите от трети страни следва 
да бъдат включени и органите и 
организациите от отвъдморските
страни и територии, както са изброени в 
приложение II към Договора
(„отвъдморските територии“).
Такова сътрудничество е разрешено 
съгласно член 203 от Договора.

(12) След получаването на разрешение 
за участие в ЕГТС на национални, 
регионални, подрегионални и местни 
органи и организации, както и, когато 
е целесъобразно, други публични 
органи или институции 
(включително доставчици на 
обществени услуги) от отвъдморска 
страна или територия (ОСТ), въз 
основа на член [...]1 от Решение 
№ ...(ЕС)/2013 на Съвета относно 
асоциирането на ОСТ към ЕС 
(Решение за отвъдморско асоцииране) 
и като се има предвид намерението за 
програмния период 2014—2020 г. чрез
специални допълнителни средства да се 
укрепи сътрудничеството на най-
отдалечените региони на Съюза със 
съседни трети страни и някои от 
съседните отвъдморски страни и 
територии (ОСТ), както са изброени в 
приложение II към Договора, правният 
инструмент на ЕГТС следва да бъде 
отворен и за членове от ОСТ. С оглед 
на правната сигурност и 
прозрачността следва да се създадат 
специални процедури за одобряване за 
присъединяването на членове от ОСТ 
към ЕТТС, включително във връзка с 
това, ако е необходимо, и специални 
правила относно приложимото право 
по отношение на съответната ЕГТС 
с членове и от ОСТ.
__________________
1 Точното позоваване ще бъде 
определено на по-късен етап с оглед на 
напредъка на преговорите по 
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Решението за отвъдморско 
асоцииране.

Or. en

Изменение 9
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Регламентът за ЕГТС прави 
разграничение между конвенцията, с 
която се определят съставните елементи 
на бъдещата ЕГТС, и устава, определящ 
елементите на нейното функциониране.
Беше необходимо обаче уставът да 
съдържа всички разпоредби на 
конвенцията. Затова следва да бъде 
пояснено, че конвенцията и уставът са 
различни документи и че — макар и 
двете да се изпращат до държавите 
членки — процедурата по одобряване 
трябва да бъде ограничена до 
конвенцията. Освен това някои 
елементи, които понастоящем са в 
обхвата на устава, следва вместо това да 
бъдат включени в конвенцията.

(13) Регламентът за ЕГТС прави 
разграничение между конвенцията, с 
която се определят съставните елементи 
на бъдещата ЕГТС, и устава, определящ 
елементите на нейното функциониране.
Необходимо е обаче уставът да съдържа 
всички разпоредби на конвенцията.
Следва да бъде пояснено, че 
конвенцията и уставът са различни 
документи и че — макар и двете да се 
изпращат до държавите членки —
процедурата по одобряване трябва да 
бъде ограничена до конвенцията. Освен 
това някои елементи, които 
понастоящем са в обхвата на устава, 
следва вместо това да бъдат включени в 
конвенцията.

Or. en

Изменение 10
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Опитът при създаването на ЕГТС 
показва, че тримесечният срок за 

(14) Опитът при създаването на ЕГТС 
показва, че тримесечният срок за 
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одобряване от държавата членка рядко 
се спазва. Затова този срок следва да 
бъде удължен на шест месеца. От друга 
страна, за да се създаде правна 
сигурност, след този срок конвенцията 
следва да се счита за одобрена с 
мълчаливо съгласие. Макар че 
държавите членки могат да прилагат 
национални правила по отношение на 
процедурата за одобряване или да 
създадат специални правила в рамката
на националните правила за прилагане 
на Регламента за ЕГТС, не следва да се 
допускат дерогации от разпоредбата 
относно мълчаливото съгласие след 
срока от шест месеца.

одобряване от държавата членка рядко 
се спазва. Затова този срок следва да 
бъде удължен на шест месеца. От друга 
страна, за да се създаде правна 
сигурност, след този срок конвенцията 
следва да се счита за одобрена с 
мълчаливо съгласие, ако това е 
приложимо, в съответствие с 
националното право на съответните 
държави членки (в т.ч. съответните 
им конституционни изисквания). 
Същевременно държавата членка, в 
която ще се намира предложеното 
седалище на ЕГТС, следва официално 
да одобри конвенцията. Макар че 
държавите членки могат да прилагат 
национални правила по отношение на 
процедурата за одобряване или да 
създадат специални правила в рамките
на националните правила за прилагане 
на Регламента за ЕГТС, следва да не се 
допускат дерогации от разпоредбата 
относно мълчаливото съгласие след 
срока от шест месеца, освен в случаите, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 11
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да бъде пояснено, че 
държавите членки следва да одобрят 
конвенцията, освен ако смятат, че
участието на потенциалния член не 
съответства на Регламента за ЕГТС, на 
други разпоредби на правото на Съюза 
относно дейностите на ЕГТС, както са 
определени в проектоконвенцията, или 
на националното материално право,

(15) Необходимо е да бъде пояснено, че 
държавите членки следва да одобрят 
конвенцията, освен ако смятат, че 
участието на потенциалния член не 
съответства на Регламента за ЕГТС, на 
други разпоредби на правото на Съюза 
относно дейностите на ЕГТС, както са 
определени в проектоконвенцията, или 
на националното материално право,
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уреждащо правомощията на 
потенциалния член, освен ако това 
участие е необосновано по причини, 
свързани с обществения интерес или 
обществения ред на тази държава 
членка, като се изключи от обхвата на 
контрола всяко национално 
законодателство, с което се изискват 
други или по-строги правила и 
процедури от тези, предвидени в 
Регламента за ЕГТС.

свързано с правомощията и 
компетентността на потенциалния 
член; счита, че участието е 
необосновано по причини, свързани с 
обществения интерес или обществения 
ред на тази държава членка, или счита, 
че уставът не е в съответствие с 
конвенцията, като се изключи от 
обхвата на контрола всяко национално 
законодателство, с което се изискват 
други или по-строги правила и 
процедури от тези, предвидени в 
Регламента за ЕГТС.

Or. en

Изменение 12
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Тъй като регламентът за ЕГТС не 
може да се прилага в трети страни или 
отвъдморски територии, следва да се 
уточни, че държавата членка, в която ще 
се намира седалището на предложената 
ЕГТС, следва при одобряването на 
участието на потенциални членове, 
установени съгласно тяхното 
законодателство, да гарантира, че 
третите държави или отвъдморски 
територии прилагат условия и 
процедури, еквивалентни на тези в 
Регламента за ЕГТС или съответстващи 
на международни споразумения, по-
специално в рамките на
достиженията на правото на Съвета 
на Европа. Необходимо е също да се 
уточни, че в случай на участие на 
няколко държави членки и една или 
повече трети страни или територии, 
следва да е достатъчно споразумението 

(16) Тъй като регламентът за ЕГТС не 
може да се прилага в трети страни, 
следва да се уточни, че държавата 
членка, в която ще се намира 
седалището на предложената ЕГТС, 
следва при одобряването на участието 
на потенциални членове, установени 
съгласно тяхното законодателство, да се 
увери, в консултация с другите 
заинтересовани държави членки 
(онези държави членки, съгласно 
чието законодателство са 
установени потенциалните членове),
че третите държави прилагат условия и 
процедури, еквивалентни на тези в 
Регламента за ЕГТС или съответстващи 
на международни двустранни или 
многостранни споразумения, сключени 
между държави — членки на Съвета 
на Европа, независимо дали са и 
държави — членки на Съюза, въз 
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да е сключено между съответната трета 
страна или отвъдморска територия и 
една от участващите държави членки.

основа на Рамковата конвенция от 
Мадрид и допълнителните протоколи 
към нея. Необходимо е също да се 
уточни, че в случай на участие на 
няколко държави членки и една или 
повече трети страни, следва да е 
достатъчно споразумението да е 
сключено между съответната трета 
страна и една от участващите държави 
членки.

Or. en

Изменение 13
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Процедурите за одобряване на 
участието на потенциални членове 
от ОСТ следва, предвид връзките 
между ОСТ и държавите — членки на 
Съюза, да включват тези държави 
членки. В съответствие с 
конкретните, свързани с 
управлението, отношения между 
държавата членка и ОСТ, държавата 
членка следва или да одобри 
участието на потенциалния член, 
или да предостави писмено 
потвърждение на държавата членка, 
в която се намира седалището, че 
компетентните органи в ОСТ са 
одобрили участието на потенциалния 
член в съответствие с условия и 
процедури, равностойни на 
предвидените в настоящия 
регламент. Същата процедура следва 
да се прилага в случай че потенциален 
член от ОСТ желае да се присъедини 
към съществуваща ЕГТС.

Or. en
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Изменение 14
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се насърчи присъединяването 
на нови членове към вече съществуващи 
ЕГТС, следва да бъде опростена 
процедурата за изменение на 
конвенцията в такива случаи. След това 
за тези изменения следва да не бъдат 
уведомявани всички участващи държави 
членки, а само държавата членка, 
съгласно чието националното право е
установен новият потенциален член.
Това опростяване обаче не следва да се 
прилага в случай на нов потенциален 
член от трета страна или отвъдморска 
територия, за да се даде възможност на 
всички участващи държави членки да 
проверят дали неговото присъединяване 
е в съответствие с техния обществен 
интерес или обществен ред.

(17) За да се насърчи присъединяването 
на нови членове към вече съществуващи 
ЕГТС, следва да бъде опростена 
процедурата за изменение на 
конвенцията в такива случаи. След това
в случай на нов член от държава 
членка, която вече е одобрила 
конвенцията, за тези изменения следва 
да не бъдат уведомявани всички 
участващи държави членки, а само 
държавата членка, съгласно чието
национално право е установен новият 
потенциален член, и държавата 
членка, в която се намира седалището 
на ЕГТС. За последващите изменения 
на конвенцията следва да бъдат 
уведомявани всички заинтересовани 
държави членки. Това опростяване 
обаче не следва да се прилага в случай 
на нов потенциален член от държава 
членка, която все още не е одобрила 
конвенцията, или от трета страна или 
отвъдморска територия, за да се даде 
възможност на всички участващи 
държави членки да проверят дали 
неговото присъединяване е в 
съответствие с техния обществен 
интерес или обществен ред.

Or. en

Изменение 15
Йоахим Целер
Компромисно изменение
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Обхватът на целта на ЕГТС следва 
да бъде разширен, за да включва 
улесняване и поощряване на 
териториалното сътрудничество като 
цяло, включително в областта на 
стратегическото планиране и 
разрешаването на въпроси от 
регионално и местно значение в 
съответствие с политиката на 
сближаване и други политики на Съюза, 
допринасяйки по този начин за 
изпълнението на стратегията
„Европа 2020“ или на 
макрорегионалните стратегии. Освен 
това е необходимо да се уточни, че 
всяко правомощие, необходимо за 
ефективното функциониране на ЕГТС, 
следва да се притежава от най-малко 
един член от всяка от представените 
държави членки.

(19) Обхватът на целта на ЕГТС следва 
да бъде разширен, за да включва 
улесняване и поощряване на 
териториалното сътрудничество като 
цяло, включително в областта на 
стратегическото планиране и 
разрешаването на въпроси от 
регионално и местно значение в 
съответствие с политиката на 
сближаване и други политики на Съюза, 
допринасяйки по този начин за 
изпълнението на стратегията
„Европа 2020“ или на 
макрорегионалните стратегии. Поради 
това ЕГТС следва да може да 
изпълнява също така операции с 
финансова подкрепа, различна от 
предоставяната в рамките на 
политиката на сближаване на Съюза. 
Освен това е необходимо да се уточни, 
че всяко правомощие, необходимо за 
ефективното функциониране на ЕГТС, 
следва да се притежава от всеки член от 
всяка от представените държави членки, 
освен ако държавата членка или 
третата държава одобри участието 
на член, когато този член не е 
компетентен по всички задачи, 
посочени в конвенцията.

Or. en

Изменение 16
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Въпреки че е посочено, че сред (22) Въпреки че е посочено, че сред 
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задачите, които, наред с други, не 
включват „правомощията на 
регулиращите органи“, които може да 
имат различни правни последици в 
различните държави членки, то все пак 
следва да се уточни, че събранието на 
дадена ЕГТС може да определи реда и 
условията за използване на дадена част 
от инфраструктурата, която ЕГТС 
управлява, включително тарифите и 
таксите, които следва да заплащат 
нейните ползватели.

задачите, които, наред с други, не 
включват „правомощията на 
регулиращите органи“, които може да 
имат различни правни последици в 
различните държави членки, то все пак 
следва да се уточни, че събранието на 
дадена ЕГТС може, ако конвенцията за 
ЕГТС специално предвижда това и в 
съответствие с националното право 
и правото на Съюза, да определи реда 
и условията за използване на дадена 
част от инфраструктурата, която ЕГТС 
управлява, или реда и условията, при 
които може да се предоставя дадена 
услуга от общ икономически интерес,
включително тарифите и таксите, които 
следва да заплащат нейните ползватели.

Or. en

Изменение 17
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да се уточни, че 
конвенцията следва не само да съдържа 
позоваване на приложимото право като 
цяло, както вече е определено в член 2, 
но следва да посочва конкретните 
европейски или национални правила, 
приложими по отношение на ЕГТС като 
юридическо лице или по отношение на 
нейните дейности. Освен това следва да 
се уточни, че приложимото национално 
право или правила могат да бъдат тези 
на държавата членка, в която 
предвидените в устава органи 
упражняват своите правомощия, 
особено в случаите, в които персоналът, 
който работи под ръководството на 
директора, се намира в държава членка, 

(24) Необходимо е да се уточни, че 
конвенцията следва не само да съдържа 
позоваване на приложимото право като 
цяло, както вече е определено в член 2, 
но следва да посочва европейските или 
националните правила, приложими по 
отношение на ЕГТС като юридическо 
лице или по отношение на нейните 
дейности. Освен това следва да се 
уточни, че приложимото национално 
право или правила могат да бъдат тези 
на държавата членка, в която 
предвидените в устава органи 
упражняват своите правомощия, 
особено в случаите, в които персоналът, 
който работи под ръководството на 
директора, се намира в държава членка, 
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различна от държавата, в която е 
регистрирано седалището ѝ или в която 
ЕГТС извършва своите дейности, 
включително когато ЕГТС управлява 
публични услуги от общ икономически
интерес или инфраструктура.

различна от държавата, в която е 
регистрирано седалището ѝ, или
приложимото право на Съюза и 
националното право, пряко свързани с 
дейностите на ЕГТС, извършвани в
рамките на посочените в 
конвенцията задачи, включително 
когато ЕГТС управлява публични 
услуги от общ интерес или 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 18
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Необходимо е да се поясни, че, 
предвид значимостта на въпроса,
правилата, приложими по отношение на 
персонала на ЕГТС, както и 
принципите, уреждащи разпоредбите 
във връзка с управлението на персонала 
и процедурите за неговото наемане, 
следва да бъдат посочени в 
конвенцията, а не в устава. ЕГТС следва 
да разполагат с няколко варианта. 
Въпреки това уставът следва да 
съдържа конкретни разпоредби относно 
управлението на персонала и 
процедурите за неговото наемане.

(26) Предвид значимостта им,
необходимо е да се поясни, че 
правилата, приложими по отношение на 
персонала на ЕГТС, както и 
принципите, уреждащи разпоредбите 
във връзка с управлението на персонала 
и процедурите за неговото наемане, 
следва да бъдат посочени в 
конвенцията, а не в устава. Следва да е 
възможно да се предвиди, че в 
конвенцията могат да се определят 
различни възможности за избора на 
правила. Уставът следва да съдържа 
конкретни разпоредби относно 
управлението на персонала и 
процедурите за неговото наемане.

Or. en

Изменение 19
Йоахим Целер
Компромисно изменение
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Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Държавите членки следва да се 
възползват в още по-голяма степен от 
възможностите, предвидени в член 16 
от Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. за координация на 
системите за социална сигурност, като 
предвидят чрез общо споразумение 
изключения от членове 11—15 
(определяне на приложимото 
законодателство) от посочения 
регламент, в интерес на някои лица или 
категории лица и третират персонала на 
ЕГТС като такава категория лица.

(27) Държавите членки следва да се 
възползват в още по-голяма степен от 
възможностите, предвидени в Регламент
(ЕО) № 883/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. за координация на системите за 
социална сигурност, като предвидят 
чрез общо споразумение изключения от
определянето на приложимото 
законодателство съгласно посочения 
регламент, в интерес на някои лица или 
категории лица и третират персонала на 
ЕГТС като такава категория лица.

Or. en

Изменение 20
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Необходимо е да се поясни, че, 
предвид значимостта му, въпросът за 
отговорностите на членовете на групата 
в случай на ЕГТС с ограничена 
отговорност следва да бъде уреден в 
конвенцията, а не в устава.

(28) Предвид значимостта му,
необходимо е да се поясни, че въпросът 
за отговорностите на членовете на 
групата в случай на ЕГТС с ограничена 
отговорност следва да бъде уреден в 
конвенцията, а не в устава.

Or. en

Изменение 21
Йоахим Целер
Компромисно изменение
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Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) ЕГТС, чиито членове са с 
ограничена отговорност, трябва да 
бъдат по-ясно разграничени от тези, 
чиито членове са с неограничена 
отговорност. Освен това, за да се даде 
възможност на ЕГТС, чиито членове 
имат ограничена отговорност да 
извършват дейности, от които могат да 
възникнат дългове, на държавите 
членки следва да се позволи да изискват 
тези ЕГТС да сключат подходяща 
застраховка, която да покрива 
специфичните рискове във връзка с тези 
дейности.

(31) ЕГТС, чиито членове са с 
ограничена отговорност, трябва да 
бъдат по-ясно разграничени от тези, 
чиито членове са с неограничена 
отговорност. Освен това, за да се даде 
възможност на ЕГТС, чиито членове 
имат ограничена отговорност, да 
извършват дейности, от които могат да 
възникнат дългове, на държавите 
членки следва да се позволи да изискват 
тези ЕГТС да сключат подходяща 
застраховка или да са обект на 
подходяща финансова гаранция, която 
да покрива специфичните рискове във 
връзка с тези дейности.

Or. en

Изменение 22
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Следва да бъде определен нов срок 
за следващия доклад. В съответствие с 
инициативата на Комисията за 
преминаване към разработване на 
политики въз основа на надеждни 
данни, в този доклад следва да се 
обръща внимание на основните въпроси 
за оценка, включително ефективността, 
ефикасността, европейската добавена 
стойност, целесъобразността и 
устойчивостта. Необходимо е също да 
се уточни, че, предвид член 307, първа 
алинея от Договора този доклад следва 
също да бъде изпратен на Комитета на 
регионите.

(33) Следва да бъде определен нов срок 
за следващия доклад. В съответствие с 
инициативата на Комисията за 
преминаване към разработване на 
политики въз основа на надеждни 
данни, в този доклад следва да се 
обръща внимание на основните въпроси 
за оценка, включително ефективността, 
ефикасността, европейската добавена 
стойност, целесъобразността и 
устойчивостта. Под ефективността се 
разбира и обхващане на опитите в 
отделните служби на Комисията, 
както и между Комисията и други 
органи като например Европейската 
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служба за външна дейност, за 
разпространяване на информация 
относно инструмента ЕГТС. 
Необходимо е също да се уточни, че, 
предвид член 307, първа алинея от 
Договора този доклад следва също да 
бъде изпратен на Комитета на 
регионите.

Or. en

Изменение 23
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Следва да се поясни, че 
съществуващите ЕГТС не са задължени
да адаптират конвенцията и устава си 
съобразно измененията на Регламента за 
ЕГТС.

(34) Следва да се поясни, че 
съществуващите ЕГТС не могат да 
адаптират конвенцията и устава си 
съобразно измененията на Регламента за 
ЕГТС.

Or. en

Изменение 24
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) За да бъдат адаптирани 
съществуващите национални правила за 
прилагане на настоящия регламент 
преди програмите съгласно цел
„Европейско териториално 
сътрудничество“ да бъдат представени 
на Комисията, началната дата на 
прилагане на настоящия регламент 

(36) За да бъдат адаптирани 
съществуващите национални правила за 
прилагане на настоящия регламент 
преди програмите съгласно цел
„Европейско териториално 
сътрудничество“ да бъдат представени 
на Комисията, началната дата на 
прилагане на настоящия регламент 
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следва да бъде 6 месеца след датата на 
влизането му в сила.

следва да бъде шест месеца след датата 
на влизането му в сила. При 
адаптиране на своите съществуващи 
национални правила държавите 
членки следва да гарантират, че са 
определени компетентните органи, 
отговарящи за одобрението на ЕГТС, 
и че, в съответствие с техните 
правни и административни 
разпоредби, те са същите органи, 
които отговарят за получаването на 
известия в съответствие с член 4 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 25
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 36a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) С цел да оцени ефективността, 
ефикасността, практическото 
значение и европейската добавена 
стойност на настоящия регламент, 
както и възможностите за неговото 
опростяване, Комисията следва да 
изготви доклад относно прилагането 
на настоящия регламент, който да 
представи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комитета 
на регионите не по-късно от 1 август 
2018 г. Този доклад следва да бъде 
изготвен въз основа на подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. Комисията 
следва да бъде оправомощена да 
приема делегирани актове с цел да се 
определи списък от показатели, 
които да бъдат използвани при 
оценката на прилагането на 
настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 26
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целта на ЕГТС е да улеснява и 
насърчава териториалното 
сътрудничество, включително 
трансграничното, транснационалното и 
междурегионалното сътрудничество 
между нейните членове, както са 
определени в член 3, параграф 1, с цел 
по-голямо икономическо, социално и 
териториално сближаване.

2. Целта на ЕГТС е да улеснява и 
насърчава по-специално
териториалното сътрудничество, 
включително трансграничното, 
транснационалното и 
междурегионалното сътрудничество 
между нейните членове, както са 
определени в член 3, параграф 1, с цел 
по-голямо икономическо, социално и 
териториално сближаване на Съюза.

Or. en

Изменение 27
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предприятията, натоварени с 
извършването на услуги от общ 
икономически интерес, в 
съответствие с приложимото 
национално право или приложимото 
право на Съюза.“

Or. en
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Изменение 28
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 4 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. След известие съгласно параграф 2, 
получено от потенциален член,
съответната държава членка
одобрява конвенцията, като взима под 
внимание своята конституционна 
структура и участието на потенциалния 
член в ЕГТС, освен ако счита, че това 
участие не е в съответствие с настоящия 
регламент, с други разпоредби на 
правото на Съюза относно дейностите 
на ЕГТС или с националното право,
уреждащо правомощията на 
потенциалния член, или че такова 
участие не е обосновано по причини, 
свързани с обществения интерес или 
обществения ред на същата държава 
членка. В такъв случай държавата 
членка излага мотивите за отказа си или 
предлага необходимите изменения в 
конвенцията, за да стане възможно 
участието на потенциалния член.

„3. След известие съгласно параграф 2, 
получено от потенциален член,
държавата членка, която е получила 
известието, като взима под внимание 
своята конституционна структура, 
одобрява участието на потенциалния 
член в ЕГТС и конвенцията, освен ако: 

а) счита, че това участие или 
конвенцията не е в съответствие с:
i) настоящия регламент; 
ii) други разпоредби на правото на 
Съюза относно актовете и дейностите 
на ЕГТС; или
iii) националното право, свързано с 
правомощията и компетентността на 
потенциалния член;
б) счита, че такова участие не е 
обосновано по причини, свързани с 
обществения интерес или обществения 
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ред на същата държава членка; или
в) счита, че уставът не е в 
съответствие с конвенцията.
В случай на неодобрение държавата 
членка излага мотивите за отказа си на 
одобрение и, по целесъобразност, 
предлага необходимите изменения в 
конвенцията.

Държавата членка взема решение в срок 
от шест месеца от датата на получаване 
на заявление в съответствие с 
параграф 2. Ако съответната 
държава членка не отговори в 
определения срок, конвенцията се счита 
за одобрена.

Държавата членка взема решение в срок 
от шест месеца от датата на получаване 
на известие в съответствие с 
параграф 2. Ако държавата членка, 
която е получила известие, не
повдигне никакви възражения в 
определения срок, конвенцията се счита 
за одобрена. Все пак обаче държавата 
членка, в която ще се намира 
предложеното седалище на ЕГТС, 
официално одобрява конвенцията 
преди създаването на ЕГТС.
Всяко искане за допълнителна 
информация от държавата членка 
прекъсва действието на срока. 
Периодът на прекъсване започва в 
деня след изпращането на 
забележките на държавата членка до 
потенциалния член и продължава до 
даването на отговор на забележките 
от потенциалния член. Прекъсване на 
срока обаче не настъпва, при условие 
че потенциалният член отговори на 
забележките на държавата членка в 
срок от десет работни дни след 
началото на периода на прекъсване.

При вземане на решение за участието на 
потенциалния член на ЕГТС, държавите 
членки могат да приложат националната 
си нормативна уредба.“

При вземане на решение за участието на 
потенциалния член на ЕГТС, държавите 
членки могат да приложат националната 
си нормативна уредба.“

Or. en

Изменение 29
Йоахим Целер
Компромисно изменение
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посоченото в член 10, параграф 1, 
буква а) събрание на ЕГТС обаче може 
да определи реда и условията за 
използване на дадена част от 
инфраструктурата, която ЕГТС 
управлява, включително тарифите и 
таксите, които следва да заплащат 
ползвателите.“

„Все пак, в съответствие с 
приложимото национално право или 
приложимото право на Съюза, 
посоченото в член 10, параграф 1, 
буква а) събрание на ЕГТС може да 
определи реда и условията за 
използване на дадена част от 
инфраструктурата, която ЕГТС 
управлява, или реда и условията, при 
които се предоставя дадена услуга от 
общ икономически интерес,
включително тарифите и таксите, които 
следва да заплащат ползвателите.“

Or. en

Изменение 30
Йоахим Целер
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

“2. В конвенцията се посочва: “2. В конвенцията се посочва:
а) наименованието и седалището на 
ЕГТС;

а) наименованието и седалището на 
ЕГТС;

б) териториалният обхват, в който ЕГТС 
може да изпълнява своите задачи;

б) териториалният обхват, в който ЕГТС 
може да изпълнява своите задачи;

в) целта и задачите на ЕГТС; в) целта и задачите на ЕГТС;
г) срока, за който е учредено, и 
условията за разпускането ѝ;

г) срокът, за който е учредена ЕГТС, и 
условията за разпускането ѝ;

д) списъкът на членовете ѝ; д) списъкът на членовете на ЕГТС;
дa) списъкът на органите на ЕГТС и 
съответните им правомощия;

е) конкретното право на Съюза или е) приложимото право на Съюза и
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национално законодателство,
приложимо по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
конвенцията;

национално законодателство на
държавата членка, в която се намира 
седалището на ЕГТС, за целите на
тълкуването и прилагането на 
конвенцията;
еа) приложимото право на Съюза и 
национално законодателство на 
държавата(ите) членка(и), в 
която(които) функционират 
предвидените в устава органи на 
ЕГТС;

ж) условията за участие на членове от 
трети страни или отвъдморски 
територии, ако е целесъобразно;

ж) условията за участие на членове от 
трети страни или ОСТ, ако е 
целесъобразно, включително 
установяването на приложимото 
право, ако ЕГТС изпълнява задачи в 
трети страни или в ОСТ;

з) конкретното право на Съюза или
национално законодателство,
приложимо по отношение на
дейността на ЕГТС, като 
националното право може да бъде 
това на държавата членка, в която 
предвидените в устава органи 
упражняват своите правомощия или 
в която ЕГТС извършва дейността 
си;

з) приложимото право на Съюза и
национално законодателство, пряко 
свързани с дейностите на ЕГТС,
извършвани в рамките на посочените 
в конвенцията задачи;

и) правилата, приложими по отношение 
на персонала на ЕГТС, както и 
принципите, уреждащи разпоредбите 
във връзка с управлението на персонала 
и процедурите за неговото наемане;

и) правилата, приложими по отношение 
на персонала на ЕГТС, както и 
принципите, уреждащи разпоредбите 
във връзка с управлението на персонала 
и процедурите за неговото наемане;

й) в случай на ЕГТС с ограничена 
отговорност — разпоредбите относно 
отговорността на членовете в 
съответствие с член 12, параграф 3);

й) разпоредбите относно отговорността 
на ЕГТС и на нейните членове в
съответствие с член 12;

к) съответните условия за взаимно 
признаване, включително по отношение 
на финансовия контрол на управлението 
на обществените фондове; и

к) съответните условия за взаимно 
признаване, включително по отношение 
на финансовия контрол на управлението 
на обществените фондове; и

л) процедурите за изменение на 
конвенцията, включително спазването 
на задълженията, посочени в членове 4 
и 5.

л) процедурите за приемане на устава 
и изменение на конвенцията, 
включително спазването на 
задълженията, посочени в членове 4 и 5.

Ако обаче ЕГТС само управлява
програма за сътрудничество или част от 
нея в рамките на политиката на 
сближаване на Европейския съюз или 

Ако задачите на ЕГТС се отнасят
само до управлението на програма за 
сътрудничество или част от нея в 
рамките на Регламент № ... 
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ако ЕГТС се отнася до 
междурегионално сътрудничество или 
мрежи, информацията съгласно буква б) 
не се изисква.

[Регламента относно европейското 
териториално сътрудничество] или 
ако ЕГТС се отнася до 
междурегионално сътрудничество или 
мрежи, информацията съгласно
параграф 2, буква б) не се изисква.

По отношение на персонала на ЕГТС 
в съответствие с посоченото в буква 
и) се прилагат се следните правила: 

заличава се

а) правилата на държавата членка, в 
която се намира седалището на 
ЕГТС; 
б) правилата на държавата членка, в 
която реално се намира персоналът 
на ЕГТС; или 
в) правилата на държавата членка, 
на която е гражданин съответният 
член на персонала.
За да се позволи равно третиране на 
всички служители, работещи на едно 
и също място, националните закони и 
правила, независимо дали на 
публичното или частното право, 
може да бъдат предмет на 
допълнителни ad hoc правила, 
определени от ЕГТС.“

Or. en


