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Grozījums Nr. 1
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Jāņem vērā, ka ETSG var būt 
iespējas veicināt un panākt saskaņotu 
Eiropas Savienības attīstību kopumā un jo 
īpaši tās reģionu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, un palīdzēt sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus. Tās var 
arī dot ieguldījumu, lai mazinātu šķēršļus 
teritoriālajai sadarbībai starp reģioniem, 
kuros ir būtiski un pastāvīgi nelabvēlīgi 
dabas apstākļi vai demogrāfiska 
atpalicība, tostarp tālākajiem reģioniem 
ar to īpašo stāvokli, un var būt noderīgas, 
lai stiprinātu sadarbību starp trešām 
valstīm, aizjūras zemēm un teritorijām un 
pierobežas reģioniem, tostarp, izmantojot 
ES ārējās sadarbības programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieredze ar Eiropas teritoriālās
sadarbības grupām, kas ir izveidotas līdz 
šim, liecina, ka jaunais juridiskais 
instruments tiek lietots arī attiecībā uz 
sadarbību citu Eiropas politikas jomu 
īstenošanā. ETSG efektivitāte būtu 
jāuzlabo, paplašinot ETSG būtību.

(5) Pieredze ar Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupām, kas ir izveidotas līdz 
šim, liecina, ka jaunais juridiskais 
instruments tiek lietots arī attiecībā uz 
sadarbību citu Savienības politikas jomu 
īstenošanā, tostarp to programmu vai to 
daļu īstenošanā, kuras finansē nevis 
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saskaņā ar kohēzijas politiku, bet 
izmantojot citu ES fondu atbalstu. ETSG 
efektivitāte būtu jāuzlabo, paplašinot 
ETSG būtību, likvidējot pastāvošos 
šķēršļus un veicinot ETSG izveidi un 
darbību, vienlaikus saglabājot iespēju, ka 
dalībvalstis var ierobežot darbības, ko 
ETSG var veikt bez ES finansiālā 
atbalsta. Jāatgādina, ka saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1083/2006 ETSG katrā 
dalībvalstī ir visplašākā tiesībspēja, 
tostarp arī iespēja slēgt nolīgumus ar 
citām ETSG vai citām juridiskām 
personām, lai kopīgi īstenotu sadarbības 
projektus, cita starpā, nodrošinot 
efektīvāku makroreģionālo stratēģiju 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) ETSG būtībā darbojas vairāk nekā 
vienā dalībvalstī. Līdz ar to, kaut arī ETSG 
regulas 2. panta 1. punkts pirms 
grozījuma paredz, ka konvencijā un 
statūtos var minēt piemērojamos tiesību 
aktus konkrētos jautājumos, un lai arī šādi 
paziņojumi minētajā pantā noteikto 
piemērojamo tiesību aktu hierarhijas 
ietvaros privileģē tās dalībvalsts tiesību 
aktus, kurā ETSG ir juridiskā adrese, tas 
būtu jāprecizē. Vienlaikus noteikumi par 
piemērojamiem tiesību aktiem būtu 
jāpaplašina, attiecinot tos uz ETSG aktiem 
un darbībām.

(6) ETSG būtībā darbojas vairāk nekā 
vienā dalībvalstī. Līdz ar to ETSG regulā 
paredzēta iespēja konvencijā un statūtos 
norādīt piemērojamos tiesību aktus 
konkrētos jautājumos. Tas būtu jāprecizē, 
ja šādi paziņojumi minētajā pantā noteikto 
piemērojamo tiesību aktu hierarhijas 
ietvaros privileģē tās dalībvalsts tiesību 
aktus, kurā ETSG ir juridiskā adrese. 
Vienlaikus noteikumi par piemērojamiem 
tiesību aktiem būtu jāpaplašina, attiecinot 
tos uz ETSG aktiem un darbībām, 
dalībvalstīm katrā atsevišķā gadījumā 
veicot juridisku pārbaudi.

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Lai arī ETSG regulas 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā ļauts saskaņā ar 
privāttiesībām izveidotām struktūrām kļūt 
par ETSG dalībniecēm, ja tās tiek 
uzskatītas par "publisko tiesību 
subjektiem" Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
1. panta 9. punkta izpratnē, ETSG var 
turpmāk izmantot, lai kopīgi pārvaldītu 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
publiskos pakalpojumus vai 
infrastruktūras. Tādējādi citi privāto vai 
publisko tiesību dalībnieki arī var kļūt par 
ETSG dalībniekiem. Līdz ar to “publiski 
uzņēmumi” Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē arī būtu jāaptver.

(8) Lai arī ETSG regulas 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā tiek ļauts saskaņā ar 
privāttiesībām izveidotām struktūrām kļūt 
par ETSG dalībniecēm, ja tās tiek 
uzskatītas par “publisko tiesību 
subjektiem” Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
1. panta 9. punkta izpratnē, ETSG var 
turpmāk izmantot, lai kopīgi pārvaldītu 
publiskos pakalpojumus, īpašu uzmanību 
pievēršot vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem vai 
infrastruktūrām. Tādējādi citi privāto vai 
publisko tiesību dalībnieki arī var kļūt par 
ETSG dalībniekiem. Līdz ar to “publiski 
uzņēmumi” Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē arī būtu jāaptver,
kā arī jāaptver uzņēmumi, kuriem uzticēts 
sniegt vispārējas tautsaimnieciskas
nozīmes pakalpojumus tādās jomās kā 
izglītība un apmācība, medicīniskās 
aprūpes pakalpojumus, sociālos 
pakalpojumus attiecībā uz veselības 
aprūpi, ilglaicīgu aprūpi un bērnu aprūpi, 
piekļuvi darba tirgum un reintegrāciju 
tajā, piekļuvi sociālajiem mājokļiem un 
rūpēm par mazāk aizsargātajām grupām 
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un to sociālo integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Līguma 175. panta trešajā daļā nav
paredzēta trešo valstu struktūru 
iekļaušana uz minēto noteikumu balstītos 
tiesību aktos. ETSG regulā netika skaidri 
izslēgta iespēja trešo valstu struktūrām
piedalīties Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupā, kas izveidota saskaņā ar šo regulu
gadījumos, kad to atļauj trešo valstu
tiesību akti vai nolīgumi starp dalībvalstīm
un trešām valstīm.

(9) Regulā (EK) Nr. 1082/2006 nav 
ietverti sīki izklāstīti noteikumi par trešo 
valstu subjektu dalību ETSG, kas 
izveidota saskaņā ar šo regulu, proti, starp 
dalībniekiem no vismaz divām 
dalībvalstīm. Ņemot vērā to noteikumu 
turpmāko saskaņošanu, ar kuriem 
reglamentē sadarbību starp vienu vai 
vairākām dalībvalstīm un vienu vai 
vairākām trešām valstīm — galvenokārt 
saistībā ar pārrobežu sadarbību, kas tiek 
īstenota saskaņā ar Eiropas 
kaimiņattiecību instrumentu (EKI) un 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA II), kā arī saistībā ar 
papildu finansējumu no EAF un atbilstīgi 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 
īstenotu transnacionālo sadarbību, kad 
piešķīrumus no EKI un IPA II pārvietos, 
lai tos apvienotu ar piešķīrumiem no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
saskaņā ar kopīgām sadarbības 
programmām, — būtu skaidri jānosaka 
dalībvalstij, tostarp tās tālākiem 
reģioniem, kaimiņos esošu trešo valstu 
dalībnieku līdzdalība Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupās, kas izveidotas starp 
vismaz divām dalībvalstīm. Tam vajadzētu 
būt iespējamam, kad to atļauj trešās valsts
tiesību akti vai nolīgumi starp vismaz 
vienu iesaistīto dalībvalsti un trešo valsti.

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pieredze liecina, ka tādu trešo valstu
iestāžu vai struktūru iesaistīšanās, kuras ir 
līdzvērtīgas dalībvalstu iestādēm un 
struktūrām, kuras ir tiesīgas piedalīties, ir 
radījusi īstenošanas grūtības. Tomēr šāda 
iesaistīšanās Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupās, kuras izveidojuši dalībnieki no
divām vai vairākām dalībvalstīm, ir tikai
palīgelements sadarbībai Savienības
iekšienē un dalībvalstu starpā. Līdz ar to 
šāda iesaiste būtu jāprecizē, neizmantojot 
atšķirīgu juridisko pamatu Līgumā.

(10) Lai nostiprinātu Savienības 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un lai šajā saistībā jo īpaši 
pastiprinātu teritoriālās sadarbības 
efektivitāti, tostarp vienu vai vairākus 
ETSG dalībnieku starpā īstenotas 
pārrobežu, transnacionālās un 
starpreģionālās sadarbības komponentus, 
būtu jāatļauj tādu trešo valstu dalība 
ETSG, kuras atrodas kaimiņos dalībvalstij 
(tostarp tās tālākiem reģioniem). Tādēļ ar 
darbībām, ko veic atbilstīgi Eiropas 
teritoriālās sadarbības programmām, ja tās 
līdzfinansē ES, vajadzētu turpināt tiekties 
sasniegt kohēzijas politikas mērķus — pat 
ja tos daļēji vai pilnībā īsteno ārpus 
Savienības teritorijas, un tādējādi ETSG 
darbības vismaz zināmā mērā tiek veiktas 
ārpus Savienības teritorijas. Šajā saistībā 
un attiecīgā gadījumā ieguldījums, ko 
ETSG, kurā ir arī dalībnieki no trešām 
valstīm, kas atrodas kaimiņos vismaz 
vienai dalībvalstij (tostarp tās tālākiem 
reģioniem), ar savām darbībām sniedz ES 
ārpolitikas mērķu sasniegšanā 
(piemēram, sadarbība attīstības jomā vai 
ekonomiskās, finansiālās un tehniskās 
sadarbības mērķi), joprojām ir tikai
sekundārs, jo konkrēto sadarbības 
programmu “smaguma centram” un 
attiecīgi arī ETSG darbībām (pat ja ir 
iesaistītas trešās valstis, kas atrodas 
kaimiņos vismaz vienai dalībvalstij 
(tostarp tās tālākajiem reģioniem)) 
galvenokārt vajadzētu būt vērstām uz ES 
kohēzijas politikas mērķiem.
Līdz ar to iespējamā sadarbība attīstības 
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jomā vai ekonomiskās, finansiālās un 
tehniskās sadarbības mērķi starp tikai 
vienu dalībvalsti (tostarp tās tālākajiem 
reģioniem) un vienu vai vairākām trešām 
valstīm tikai papildina dalībvalstu (tostarp 
tālāko reģionu) teritoriālās sadarbības 
mērķus, kuru pamatā ir kohēzijas politika.
Tādēļ LESD 175. panta trešā daļa ir 
pietiekams juridiskais pamats regulas 
pieņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopš 1990. gada Eiropas teritoriālā 
sadarbība tiek atbalstīta ar finanšu 
instrumentiem kohēzijas politikas 
ietvaros, un šajā saistībā sadarbība 
vienmēr ir bijusi iespējama ierobežotā 
skaitā gadījumu tikai vienas dalībvalsts 
un trešās valsts starpā. Līdz ar to 
juridiskais instruments ETSG arī būtu 
jāatver šādam sadarbības kontekstam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ņemot vērā to, ka laikposmam no 
2014. līdz 2020. gadam tiks paredzēts īpašs 

(12) Saņemot atļauju valsts, reģionālo, 
apakšreģionu un vietējo varas iestāžu un 
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papildu piešķīrums Savienības visattālāko 
reģionu sadarbībai, līdzās iestādēm un 
struktūrām no trešām valstīm būtu
jāiesaista arī iestādes un struktūras no 
aizjūras zemēm un teritorijām, kā 
uzskaitīts Līguma II pielikumā ("aizjūras 
teritorijas"). Šādu sadarbību atļauj 
Līguma 203. pants.

organizāciju, kā arī — attiecīgā 
gadījumā — aizjūras zemju un teritoriju 
(“AZT”) valsts struktūru vai iestāžu 
(tostarp publisko pakalpojumu sniedzēju) 
dalībai ETSG, pamatojoties uz Padomes 
Lēmuma Nr. ..(ES) ../2013 par AZT 
asociāciju ar ES (“Lēmums par aizjūras 
asociāciju”) [..] pantu1 un, ņemot vērā 
nodomu, ka plānošanas periodā no 2014. 
līdz 2020. gadam īpašs papildu finanšu 
piešķīrums pastiprinās Savienības 
visattālāko reģionu sadarbību ar kaimiņos 
esošām trešām valstīm un dažām kaimiņos 
esošām AZT, kā uzskaitīts Līguma 
II pielikumā, ETSG juridiskajam 
instrumentam jābūt pieejamam arī 
dalībniekiem no AZT. Juridiskās 
noteiktības un pārredzamības dēļ būtu 
jānosaka īpašas apstiprināšanas 
procedūras attiecībā uz AZT dalībnieku 
pievienošanos ETSG, tostarp vajadzības 
gadījumā šajā saistībā paredzot īpašus 
noteikumus par tiesību aktiem, kas 
piemērojami attiecīgajai ETSG, kurā ir 
dalībnieki arī no AZT.
__________________
1 Precīza atsauce jānosaka vēlākā posmā, 
ņemot vērā virzību sarunās par Lēmumu 
par aizjūras asociāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ETSG regulā ir nošķirta konvencija, 
kurā noteikti topošās ETSG būtiskie 
elementi, un statūti, kuros izklāstīti 
īstenošanas elementi. Tomēr statūtos
joprojām bija jāietver visi konvencijas 

(13) ETSG regulā ir nošķirta konvencija, 
kurā noteikti topošās ETSG būtiskie 
elementi, un statūti, kuros izklāstīti 
īstenošanas elementi. Tomēr statūtos ietver 
visus konvencijas noteikumus. Būtu 
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noteikumi. Tādējādi būtu jāprecizē, ka 
konvencija un statūti ir atšķirīgi 
dokumenti, un kaut arī abi ir jānosūta 
dalībvalstīm, apstiprināšanas procedūra 
būtu jāattiecina tikai uz konvenciju. 
Turklāt daži elementi, kuri pašreiz ir 
ietverti statūtos, būtu tā vietā jāietver 
konvencijā.

jāprecizē, ka konvencija un statūti ir 
atšķirīgi dokumenti, un kaut arī abi ir 
jānosūta dalībvalstīm, apstiprināšanas 
procedūra būtu jāattiecina tikai uz 
konvenciju. Turklāt daži elementi, kuri 
pašreiz ir ietverti statūtos, būtu tā vietā 
jāietver konvencijā.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ETSG izveides pieredze liecina, ka trīs 
mēnešu laikposms dalībvalsts 
apstiprinājumam tiek reti ievērots. Tādēļ 
minēto termiņu būtu jāpagarina līdz sešiem 
mēnešiem. No otras puses, lai radītu 
tiesisko noteiktību pēc minētā laikposma, 
konvencija būtu jāuzskata par apstiprinātu 
ar klusu piekrišanu. Lai arī dalībvalstis var 
piemērot valsts noteikumus par procedūru 
šādam apstiprinājumam vai var radīt īpašus 
noteikumus valsts noteikumu ietvaros, ar 
kuriem tiek īstenota ETSG regula, pēc sešu 
mēnešu perioda būtu jāizslēdz atkāpes no 
noteikuma par klusu piekrišanu.

(14) ETSG izveides pieredze liecina, ka trīs 
mēnešu laikposms dalībvalsts 
apstiprinājumam tiek reti ievērots. Tādēļ 
minēto termiņu būtu jāpagarina līdz sešiem 
mēnešiem. No otras puses, lai radītu 
juridisko noteiktību pēc minētā laikposma, 
konvencija būtu jāuzskata par apstiprinātu 
ar klusu piekrišanu, attiecīgā gadījumā —
saskaņā ar konkrēto dalībvalstu tiesību 
aktiem (tostarp to attiecīgajām 
konstitucionālajām prasībām). Tomēr 
dalībvalstij, kurā atradīsies ierosinātā 
ETSG juridiskā adrese, būtu oficiāli 
jāapstiprina konvencija. Lai arī 
dalībvalstis var piemērot valsts noteikumus 
par procedūru šādam apstiprinājumam vai 
var radīt īpašus noteikumus valsts 
noteikumu ietvaros, ar kuriem tiek īstenota 
ETSG regula, pēc sešu mēnešu perioda 
būtu jāizslēdz atkāpes no noteikuma par 
klusu piekrišanu, izņemot gadījumus, kas 
paredzēti šajā regulā.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Būtu jāprecizē, ka dalībvalstīm 
konvencija būtu jāapstiprina, ja vien tās 
neuzskata, ka paredzamā dalībnieka 
līdzdalība neatbilst ETSG regulai, citiem 
Savienības tiesību aktu noteikumiem 
attiecībā uz ETSG darbībām, kā paredzēts 
konvencijas projektā, vai valsts materiālām 
tiesībām attiecībā uz paredzamā dalībnieka 
kompetenci, ja vien šāda līdzdalība netiek 
pamatota ar sabiedrības interešu vai 
minētās dalībvalsts sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem, vienlaikus no pārbaudes 
darbības jomas izslēdzot jebkurus valsts 
tiesību aktus, kuri paredz citus vai 
stingrākus noteikumus un procedūras nekā 
tie, kas paredzēti ETSG regulā.

(15) Būtu jāprecizē, ka dalībvalstīm 
konvencija būtu jāapstiprina, ja vien tās 
neuzskata, ka paredzamā dalībnieka 
līdzdalība neatbilst ETSG regulai, citiem 
Savienības tiesību aktu noteikumiem 
attiecībā uz ETSG darbībām, kā paredzēts 
konvencijas projektā, vai valsts materiālām 
tiesībām attiecībā uz paredzamā dalībnieka 
pilnvarām un kompetenci; tās uzskata, ka 
šāda līdzdalība netiek pamatota ar 
sabiedrības interešu vai minētās dalībvalsts 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, vai tās 
uzskata, ka statūti neatbilst konvencijai, 
vienlaikus no pārbaudes darbības jomas 
izslēdzot jebkurus valsts tiesību aktus, kuri 
paredz citus vai stingrākus noteikumus un 
procedūras nekā tie, kas paredzēti ETSG 
regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tā kā ETSG regulu nevar piemērot 
trešās valstīs vai aizjūras teritorijās, būtu 
jānorāda, ka dalībvalstij, kurā atradīsies 
ierosinātās ETSG juridiskā adrese, 
apstiprinot to paredzamo dalībnieku 
līdzdalība, kuri ir izveidoti saskaņā ar to 
tiesību aktiem, būtu jānodrošina, ka trešās 

(16) Tā kā ETSG regulu nevar piemērot
trešās valstīs, būtu jānorāda, ka dalībvalsts, 
kurā ierosinātās ETSG juridiskā adrese, 
apstiprinot to paredzamo dalībnieku
līdzdalību, kuri izveidoti saskaņā ar to 
tiesību aktiem, pārliecinās, apspriežoties 
ar citām attiecīgajām dalībvalstīm (kas ir 
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valstis vai aizjūras teritorijas ir 
piemērojušas līdzvērtīgus nosacījumus un 
procedūras ETSG regulā minētajiem vai 
saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem, jo 
īpaši saskaņā ar Eiropas Padomes acquis. 
Būtu jānorāda arī tas, ka gadījumā, kad 
iesaistās vairākas dalībvalstis un viena vai 
vairākas trešās valstis vai aizjūras 
teritorijas, vajadzētu būt pietiekamam, ka 
šāds nolīgums ir noslēgts starp attiecīgo 
trešo valsti vai aizjūras teritoriju un vienu 
iesaistīto dalībvalsti.

dalībvalstis, saskaņā ar kuru likumiem
paredzamie dalībnieki ir izveidoti), ka 
trešās valstis ir piemērojušas līdzvērtīgus 
nosacījumus un procedūras ETSG regulā
minētajām vai saskaņā ar starptautiskiem
divpusējiem un daudzpusējiem
nolīgumiem, kas noslēgti starp Eiropas 
Padomes dalībvalstīm, neatkarīgi no tā, 
vai tās ir vai nav arī Eiropas Savienības 
dalībvalstis, pamatojoties uz Madrides 
Pamatkonvenciju un tās papildu
protokoliem, kas pieņemti pēc tam. Būtu 
jānorāda arī tas, ka gadījumā, kad iesaistās 
vairākas dalībvalstis un viena vai vairākas 
trešās valstis, vajadzētu būt pietiekamam, 
ka šāds nolīgums ir noslēgts starp attiecīgo 
trešo valsti un vienu iesaistīto dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ņemot vērā saikni starp AZT un 
Savienības dalībvalstīm, procedūrās, kas 
domātas paredzamo dalībnieku no AZT 
līdzdalības apstiprināšanai, vajadzētu būt 
iesaistītām arī minētajām dalībvalstīm. 
Saskaņā ar īpašajām attiecībām, kas 
pārvaldes jomā pastāv starp dalībvalsti un 
AZT, dalībvalstij būtu vai nu jāapstiprina 
paredzamā dalībnieka līdzdalība, vai 
jāsniedz rakstisks apstiprinājums 
dalībvalstij, kurā atrodas juridiskā adrese, 
par to, ka AZT kompetentās iestādes 
paredzamā dalībnieka līdzdalību ir 
apstiprinājušas atbilstīgi nosacījumiem un 
procedūrām, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā 
izklāstītajiem nosacījumiem un 
procedūrām. Līdzīga procedūra būtu 



AM\941555LV.doc 13/24 PE514.743v01-00

LV

jāpiemēro gadījumā, kad paredzamais 
dalībnieks no AZT vēlas pievienoties 
pastāvošai ETSG.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai rosinātu papildu dalībnieku 
pievienošanos pastāvošai ETSG, būtu 
jāvienkāršo konvencijas grozīšanas 
procedūra šādos gadījumos. Līdz ar to šādi 
grozījumi nebūtu jāpaziņo visām 
iesaistītajām dalībvalstīm, bet gan tikai tai 
dalībvalstij, saskaņā ar kuras tiesību aktiem 
ir izveidots jaunais paredzamais dalībnieks. 
Tomēr šī vienkāršošana nebūtu jāpiemēro 
gadījumā ar jaunu paredzamu dalībnieku 
no trešās valsts vai aizjūras teritorijas, lai 
ļautu visām iesaistītajām dalībvalstīm 
pārbaudīt, vai šāda pievienošanās atbilst to 
sabiedriskajām interesēm vai sabiedriskajai 
kārtībai.

(17) Lai rosinātu papildu dalībnieku 
pievienošanos pastāvošai ETSG, būtu 
jāvienkāršo konvencijas grozīšanas 
procedūra šādos gadījumos. Tādējādi 
attiecībā uz jaunu dalībnieku no 
dalībvalsts, kas jau ir apstiprinājusi 
konvenciju, šādi grozījumi nebūtu jāpaziņo 
visām iesaistītajām dalībvalstīm, bet gan 
tikai tai dalībvalstij, saskaņā ar kuras 
tiesību aktiem ir izveidots jaunais 
paredzamais dalībnieks, un dalībvalstij, 
kurā atrodas ETSG juridiskā adrese. Par 
turpmākiem konvencijas grozījumiem 
būtu jāpaziņo visām attiecīgajām 
dalībvalstīm. Tomēr šī vienkāršošana 
nebūtu jāpiemēro gadījumā ar jaunu 
paredzamu dalībnieku no dalībvalsts, kas 
vēl nav apstiprinājusi konvenciju, vai no
trešās valsts vai aizjūras teritorijas, lai ļautu 
visām iesaistītajām dalībvalstīm pārbaudīt, 
vai šāda pievienošanās atbilst to 
sabiedriskajām interesēm vai sabiedriskajai 
kārtībai.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) ETSG mērķis būtu jāpaplašina tā, lai 
tas ietvertu teritoriālās sadarbības 
atvieglošanu un veicināšanu kopumā, 
tostarp stratēģisko plānošanu un reģionālo 
un vietējo problēmu pārvaldību atbilstīgi 
kohēzijas politikai un citām Savienības 
politikas jomām, tādējādi sekmējot Eiropa 
2020 stratēģiju vai makroreģionālo 
stratēģiju īstenošanu. Turklāt būtu 
jāprecizē, ka vismaz vienam dalībniekam 
katrā pārstāvētajā dalībvalstī būtu jāpārstāv 
noteikta kompetence, kas nepieciešama 
ETSG efektīvai īstenošanai.

(19) ETSG mērķis būtu jāpaplašina tā, lai 
tas ietvertu teritoriālās sadarbības 
atvieglošanu un veicināšanu kopumā, 
tostarp stratēģisko plānošanu un reģionālo 
un vietējo problēmu pārvaldību atbilstīgi 
kohēzijas politikai un citām Savienības 
politikas jomām, tādējādi sekmējot 
stratēģiju “Eiropa 2020” vai 
makroreģionālo stratēģiju īstenošanu. 
Tādēļ ETSG jābūt iespējai īstenot
darbības, izmantojot citu fondu finansiālo 
atbalstu, nevis to, kas paredzēts saskaņā 
ar Eiropas Savienības kohēzijas politiku.
Turklāt būtu jāprecizē, ka ikvienam 
dalībniekam katrā pārstāvētajā dalībvalstī 
būtu jāpārstāv noteikta kompetence, kas 
nepieciešama ETSG efektīvai īstenošanai,
ja vien dalībvalsts vai trešā valsts 
neapstiprina tāda dalībnieka līdzdalību, 
kas nav pilnvarots veikt visus konvencijā 
minētos uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai arī ir noteikts, ka uzdevumi nav 
saistīti cita starpā ar "reglamentējošām 
pilnvarām", kam var būt atšķirīgas 
juridiskās sekas dažādās dalībvalstīs, tomēr 
būtu jānorāda, ka ETSG asambleja var 
definēt noteikumus un nosacījumus ETSG 
pārvaldītas infrastruktūras vienības 
lietošanai, tostarp tarifus un maksas, kas 

(22) Lai arī ir noteikts, ka uzdevumi nav 
saistīti cita starpā ar “reglamentējošām 
pilnvarām”, kam var būt atšķirīgas 
juridiskās sekas dažādās dalībvalstīs, tomēr 
būtu jānorāda, ka ETSG asambleja var, ja 
tas ir īpaši paredzēts ETSG konvencijā un 
ir saskaņā ar valsts vai Savienības tiesību 
aktiem, definēt noteikumus un nosacījumus 
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lietotājiem jāmaksā. ETSG pārvaldītas infrastruktūras vienības 
lietošanai vai noteikumus un nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem var sniegt vispārējas 
tautsaimnieciskas intereses 
pakalpojumus, tostarp tarifus un maksas, 
kas lietotājiem jāmaksā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būtu jānorāda, ka konvencijā ir ne 
tikai jāatkārto atsauce uz piemērojamiem 
tiesību aktiem kopumā, kā jau noteikts 
2. pantā, bet arī jāuzskaita konkrētie
Savienības vai valstu noteikumi, kas ir 
piemērojami ETSG kā juridiskai personai 
vai tās darbībām. Turklāt būtu jānorāda, ka 
šādi valstu tiesību akti vai noteikumi var 
būt tās dalībvalsts tiesību akti vai 
noteikumi, kurā struktūrvienības izmanto 
savas pilnvaras, jo īpaši, ja direktora 
pakļautībā strādājošais personāls atrodas 
dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā ir tā 
juridiskā adrese, vai kurā ETSG veic savas 
darbības, tostarp tur, kur tā pārvalda 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
publiskos pakalpojumus vai 
infrastruktūras.

(24) Būtu jānorāda, ka konvencijā ir ne 
tikai jāatkārto atsauce uz piemērojamiem 
tiesību aktiem kopumā, kā jau noteikts 
2. pantā, bet arī jāuzskaita Savienības vai 
valstu noteikumi, kas ir piemērojami ETSG 
kā juridiskai personai vai tās darbībām. 
Turklāt būtu jānorāda, ka šādi valstu 
tiesību akti vai noteikumi var būt tās 
dalībvalsts tiesību akti vai noteikumi, kurā
struktūrvienības izmanto savas pilnvaras, 
jo īpaši, ja direktora pakļautībā strādājošais 
personāls atrodas dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kurā ir tā juridiskā adrese, vai
piemērojamie Savienības un valstu tiesību 
akti tieši attiecas uz ETSG darbībām, ko 
veic saskaņā ar konvencijā noteiktajiem
uzdevumiem, tostarp tur, kur tā pārvalda 
vispārējas nozīmes publiskos 
pakalpojumus vai infrastruktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums
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Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Būtu jāprecizē, ka konvencijā un –
ņemot vērā šā jautājuma svarīgumu –
nevis statūtos būtu jānorāda noteikumi, kas 
piemērojami ETSG personālam, kā arī 
principi, kas reglamentē kārtību attiecībā 
uz personāla pārvaldību un darbā 
pieņemšanas procedūrām. Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupām vajadzētu
būt pieejamiem vairākiem risinājumiem.
Tomēr konkrētā kārtība attiecībā uz 
personāla pārvaldību un darbā pieņemšanas 
procedūrām būtu jāaplūko statūtos.

(26) Ņemot vērā to svarīgumu, būtu 
jāprecizē, ka konvencijā – un nevis statūtos 
− būtu jānorāda noteikumi, kas 
piemērojami ETSG personālam, kā arī 
principi, kas reglamentē kārtību attiecībā 
uz personāla pārvaldību un darbā 
pieņemšanas procedūrām. Vajadzētu būt
iespējai paredzēt, ka konvencijā var 
noteikt dažādus noteikumu izvēles 
variantus. Konkrētā kārtība attiecībā uz 
personāla pārvaldību un darbā pieņemšanas 
procedūrām būtu jāaplūko statūtos.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstīm būtu vēl vairāk 
jāizmanto iespējas, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu 16. pantā, lai ar kopēju 
vienošanos paredzētu izņēmumus minētās 
regulas 11.–15. pantā (Piemērojamo 
tiesību aktu noteikšana) konkrētu personu 
vai personu kategoriju interesēs un lai 
uzskatītu ETSG personālu par šādu 
personu kategoriju.

(27) Dalībvalstīm būtu vēl vairāk 
jāizmanto iespējas, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par 
sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanu, lai ar kopēju vienošanos 
paredzētu izņēmumus saskaņā ar minēto 
regulu (Piemērojamo tiesību aktu 
noteikšana) konkrētu personu vai personu 
kategoriju interesēs un lai uzskatītu ETSG 
personālu par šādu personu kategoriju.

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Būtu jāprecizē, ka konvencijā un –
ņemot vērā šā jautājuma svarīgumu –
nevis statūtos būtu jāaptver kārtība 
attiecībā uz dalībnieku atbildību 
gadījumos, kad ETSG ir ierobežota 
atbildība.

(28) Ņemot vērā tās svarīgumu, būtu 
jāprecizē, ka konvencijā – un nevis statūtos 
− būtu jāaptver kārtība attiecībā uz 
dalībnieku atbildību gadījumos, kad ETSG 
ir ierobežota atbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, 
kuru dalībniekiem ir ierobežota atbildība, 
būtu skaidrāk jānodala no tām, kuru 
dalībniekiem ir neierobežota atbildība. 
Turklāt, lai tās ETSG, kuru dalībniekiem ir 
ierobežota atbildība, varētu īstenot 
darbības, kas var radīt parādus, 
dalībvalstīm būtu jāļauj izvirzīt prasību, ka 
šādas ETSG izņem atbilstīgu 
apdrošināšanu, lai segtu ar to darbībām 
saistītos īpašos riskus.

(31) Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, 
kuru dalībniekiem ir ierobežota atbildība, 
būtu skaidrāk jānodala no tām, kuru 
dalībniekiem ir neierobežota atbildība. 
Turklāt, lai tās ETSG, kuru dalībniekiem ir 
ierobežota atbildība, varētu īstenot 
darbības, kas var radīt parādus, 
dalībvalstīm būtu jāļauj izvirzīt prasību, ka 
šādas ETSG izņem atbilstīgu 
apdrošināšanu vai ka uz tām attiecas 
pienācīgas finanšu garantijas, lai segtu ar 
to darbībām saistītos īpašos riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Joachim Zeller
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Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jānosaka jauns termiņš 
nākamajam ziņojumam. Saskaņā ar 
Komisijas virzību uz tādu politikas 
veidošanu, kas ir vairāk balstīta uz 
pierādījumiem, šajā ziņojumā būtu 
jāaplūko galvenie vērtēšanas jautājumi, 
tostarp efektivitāte, lietderība, Eiropas 
pievienotā vērtība, nozīmība un ilgtspēja. 
Būtu jānorāda arī tas, ka, ņemot vērā 
Līguma 307. panta pirmo daļu, šis 
ziņojums ir pārsūtāms arī Reģionu 
komitejai.

(33) Būtu jānosaka jauns termiņš 
nākamajam ziņojumam. Saskaņā ar 
Komisijas virzību uz tādu politikas 
veidošanu, kas ir vairāk balstīta uz 
pierādījumiem, šajā ziņojumā būtu 
jāaplūko galvenie vērtēšanas jautājumi, 
tostarp efektivitāte, lietderība, Eiropas 
pievienotā vērtība, nozīmība un ilgtspēja. 
Efektivitāte nozīmē arī dažādu Komisijas 
dienestu, kā arī Komisijas un citu 
struktūru, piemēram, Eiropas Ārējās 
darbības dienesta, centienus izplatīt
zināšanas par ETSG instrumentu. Būtu 
jānorāda arī tas, ka, ņemot vērā Līguma 
307. panta pirmo daļu, šis ziņojums ir 
pārsūtāms arī Reģionu komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Būtu jāprecizē, ka pastāvošajām 
ETSG nav pienākuma pielāgot savas 
konvencijas un statūtus ETSG regulas 
grozījumiem.

(34) Būtu jāprecizē, ka pastāvošajām 
ETSG nav jāpielāgo savas konvencijas un 
statūtus ETSG regulas grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Joachim Zeller
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Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai pielāgotu pastāvošos valstu 
noteikumus attiecībā uz šīs regulas 
īstenošanu pirms programmu saskaņā ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi 
iesniegšanas Komisijā, šīs regulas 
piemērošanas sākuma datumam vajadzētu 
būt 6 mēnešiem pēc tās spēkā stāšanās 
datuma.

(36) Lai pielāgotu pastāvošos valstu 
noteikumus attiecībā uz šīs regulas 
īstenošanu pirms programmu saskaņā ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi 
iesniegšanas Komisijā, šīs regulas 
piemērošanas sākuma datumam vajadzētu 
būt sešiem mēnešiem pēc tās spēkā 
stāšanās datuma. Dalībvalstīm, pielāgojot
savus spēkā esošos valsts noteikumus,
būtu jānodrošina, ka ir noteiktas par 
ETSG apstiprināšanu atbildīgās 
kompetentās iestādes un ka saskaņā ar to 
juridisko un administratīvo kārtību šīs 
pašas struktūras ir atbildīgas par 
paziņojumu saņemšanu saskaņā ar šīs 
regulas 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Nolūkā novērtēt šīs regulas 
efektivitāti, lietderību, atbilstību, Eiropas 
pievienoto vērtību un turpmākas 
vienkāršošanas iespēju Komisija sagatavo 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un 
ne vēlāk kā 2018. gada 1. augustā nosūta 
to Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Reģionu komitejai. Ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz pienācīgu apspriešanu, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
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kuriem nosaka to rādītāju sarakstu, ko 
izmanto, lai novērtētu šīs regulas 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ETSG mērķis ir atvieglot un veicināt 
teritoriālo sadarbību, tostarp vienu vai 
vairākus no pārrobežu, transnacionālās un 
starpreģionālās sadarbības komponentiem, 
tās dalībvalstu starpā, kā noteikts 3. panta 
1. punktā, ar mērķi stiprināt ekonomisko 
un sociālo un teritoriālo kohēziju.” 

2. ETSG mērķis ir jo īpaši atvieglot un 
veicināt teritoriālo sadarbību, tostarp vienu 
vai vairākus no pārrobežu, transnacionālās 
un starpreģionālās sadarbības 
komponentiem, tās dalībvalstu starpā, kā 
noteikts 3. panta 1. punktā, ar mērķi 
stiprināt Savienības ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju.”

Or. en

Grozījums Nr. 27
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) uzņēmumi, kuriem uzticēts sniegt 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumus saskaņā ar 
piemērojamajiem valsts vai Savienības 
tiesību aktiem.”
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Or. en

Grozījums Nr. 28
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
4. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“3. Pēc 2. punktā minētās paredzamā 
dalībnieka paziņošanas attiecīgā 
dalībvalsts, ņemot vērā tās konstitucionālo 
iekārtu, apstiprina konvenciju un 
paredzamā dalībnieka dalību ETSG, ja vien 
tā neuzskata, ka šāda dalība neatbilst šai 
regulai, citiem Savienības tiesību aktiem 
attiecībā uz ETSG darbībām vai valsts 
tiesību aktiem par paredzamā dalībnieka
kompetenci, vai ka šāda dalība nav 
pamatota ar attiecīgās dalībvalsts 
sabiedrības interešu vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem. Šādā gadījumā 
dalībvalsts sniedz paziņojumu par 
apstiprinājuma nesniegšanas iemesliem vai
ierosina vajadzīgos grozījumus konvencijā, 
lai paredzamais dalībnieks varētu 
piedalīties.

"3. Pēc 2. punktā minētās paredzamā 
dalībnieka paziņošanas dalībvalsts, kas ir 
saņēmusi paziņojumu, ņemot vērā tās
konstitucionālo iekārtu, apstiprina 
paredzamā dalībnieka dalību ETSG un 
konvenciju, ja vien:

a) tā neuzskata, ka šāda dalība vai 
konvencija neatbilst:
i) šai regulai;
ii) citiem Savienības tiesību aktiem 
attiecībā uz ETSG aktiem un darbībām;
vai
iii) valsts tiesību aktiem attiecībā uz 
paredzamā dalībnieka pilnvarām un 
kompetenci;
b) tā uzskata, ka šāda dalība nav pamatota 
ar attiecīgās dalībvalsts sabiedrības 
interešu vai sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem; vai
c) tā uzskata, ka statūti neatbilst 
konvencijai.
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Neapstiprināšanas gadījumā dalībvalsts 
sniedz paziņojumu par apstiprinājuma 
nesniegšanas iemesliem un attiecīgā 
gadījumā ierosina vajadzīgos grozījumus 
konvencijā.

Dalībvalsts pieņem lēmumu sešu mēnešu 
termiņā no dienas, kad saskaņā ar 2. punktu 
saņemts pieteikums. Ja attiecīgā
dalībvalsts noteiktajā termiņā neatbild, 
konvencija uzskatāma par apstiprinātu.

Dalībvalsts pieņem lēmumu sešu mēnešu 
termiņā no dienas, kad saskaņā ar 2. punktu 
ir saņemts paziņojums. Ja dalībvalsts, kas 
ir saņēmusi paziņojumu, noteiktajā 
termiņā neizsaka nekādus iebildumus, 
konvencija ir uzskatāma par apstiprinātu. 
Tomēr, pirms ETSG var tikt izveidota, 
dalībvalsts, kurā atradīsies ierosinātā 
ETSG juridiskā adrese, formāli apstiprina 
konvenciju.
Ar jebkuru dalībvalsts pieprasījumu 
sniegt papildu informāciju minētais 
termiņš tiek pārtraukts. Pārtraukuma 
periods sākas nākamajā dienā pēc tam, 
kad dalībvalsts ir nosūtījusi savus 
apsvērumus paredzamajam dalībniekam, 
un beidzas tad, kad paredzamais 
dalībnieks ir atbildējis uz šiem 
apsvērumiem. Tomēr termiņš netiek 
pārtraukts, ja paredzamais dalībnieks 
iesniedz atbildi uz dalībvalsts 
apsvērumiem desmit darbdienu laikā no 
pārtraukuma perioda sākuma.

Pieņemot lēmumu par paredzamā 
dalībnieka dalību ETSG, dalībvalstis drīkst 
piemērot savus noteikumus.”

Pieņemot lēmumu par paredzamā 
dalībnieka dalību ETSG, dalībvalstis drīkst 
piemērot savus noteikumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 29
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Tomēr 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā “Tomēr 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
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minētā ETSG asambleja var definēt 
noteikumus un nosacījumus ETSG 
pārvaldītās infrastruktūras vienības 
lietošanai, tostarp tarifus un maksas, kas 
lietotājiem jāmaksā.”

minētā ETSG asambleja saskaņā ar 
piemērojamajiem valsts vai Savienības 
tiesību aktiem var definēt noteikumus un 
nosacījumus ETSG pārvaldītās 
infrastruktūras vienības lietošanai vai 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu sniegšanas noteikumus un 
nosacījumus, tostarp tarifus un maksas, 
kas lietotājiem jāmaksā.”

Or. en

Grozījums Nr. 30
Joachim Zeller
Kompromisa grozījums

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2. Konvencijā norāda: “2. Konvencijā norāda:
a) ETSG nosaukumu un juridisko adresi; a) ETSG nosaukumu un juridisko adresi;
b) teritoriju, kurā ETSG var pildīt savus 
uzdevumus;

b) teritoriju, kurā ETSG var pildīt savus 
uzdevumus;

c) ETSG mērķi un uzdevumus; c) ETSG mērķi un uzdevumus;
d) tās darbības ilgumu un darbības 
izbeigšanas nosacījumus;

d) ETSG darbības ilgumu un darbības 
izbeigšanas nosacījumus;

e) tās dalībnieku sarakstu; e) ETSG dalībnieku sarakstu;
ea) ETSG struktūru sarakstu un to 
attiecīgās kompetences;

f) konkrētos Savienības vai valsts tiesību 
aktus, kas piemērojami konvencijas 
interpretācijai un izpildei;

f) konvencijas interpretācijas un izpildes 
mērķiem piemērojamos Savienības tiesību 
aktus un tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā 
ir ETSG juridiskā adrese;
fa) piemērojamos Savienības tiesību aktus 
un tās dalībvalsts(-u) tiesību aktus, kurā(-
s) darbojas ETSG struktūrvienības;

g) vajadzības gadījumā kārtību trešo valstu 
vai aizjūras teritoriju dalībnieku 
iesaistīšanai;

g) vajadzības gadījumā kārtību trešo valstu 
vai AZT dalībnieku iesaistīšanai, tostarp 
norādot tiesību aktus, ko piemēro 
gadījumos, kad ETSG pilda uzdevumus 
trešās valstīs vai AZT;

h) konkrētos Savienības vai valsts tiesību h) piemērojamie Savienības vai valsts 
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aktus, kas piemērojami tās darbībām, lai 
arī pēdējie var būt tās dalībvalsts tiesību 
akti, kurā struktūrvienības izmanto savas 
pilnvaras vai kurā ETSG veic savas 
darbības;

tiesību akti, kas tieši attiecas uz ETSG
darbībām, ko veic saskaņā ar konvencijā 
noteiktajiem uzdevumiem;

i) noteikumus, kas piemērojami ETSG 
personālam, kā arī principus, kas 
reglamentē kārtību attiecībā uz personāla 
pārvaldību un darbā pieņemšanas 
procedūrām;

i) noteikumus, kas piemērojami ETSG 
personālam, kā arī principus, kas 
reglamentē kārtību attiecībā uz personāla 
pārvaldību un darbā pieņemšanas 
procedūrām;

j) ETSG ar ierobežotu atbildību gadījumā 
– kārtību attiecībā uz dalībnieku atbildību 
saskaņā ar 12. panta 3. punktu;

j) kārtību attiecībā uz ETSG un tās
dalībnieku atbildību saskaņā ar 12. pantu;

k) attiecīgu kārtību savstarpējai atzīšanai, 
tostarp publisko finanšu pārvaldības 
finanšu kontroles nolūkā; un

k) attiecīgu kārtību savstarpējai atzīšanai, 
tostarp publisko finanšu pārvaldības 
finanšu kontroles nolūkā; un

l) procedūras konvencijas grozīšanai, 
tostarp atbilsmi 4. un 5. pantā 
izklāstītajiem pienākumiem.

l) procedūras statūtu pieņemšanai un
konvencijas grozīšanai, tostarp atbilsmi 4. 
un 5. pantā izklāstītajiem pienākumiem.

Tomēr, ja ETSG tikai pārvalda sadarbības 
programmu vai tās daļu Eiropas 
Savienības kohēzijas politikas ietvaros vai 
ja ESTG attiecas uz starpreģionālu 
sadarbību vai tīkliem, b) apakšpunktā 
minētā informācija nav nepieciešama.

Ja ETSG uzdevumi attiecas tikai uz
sadarbības programmas vai tās daļas 
pārvaldību saskaņā ar Regulu Nr. … 
[ETS] vai ja ETSG attiecas uz 
starpreģionālu sadarbību vai tīkliem, 2. 
punkta b) apakšpunktā minētā informācija 
nav nepieciešama.

Kā minēts i) apakšpunktā, ETSG 
personālam piemēro šādus noteikumus: 

svītrots

a) tās dalībvalsts noteikumus, kurā ETSG 
ir juridiskā adrese; 
b) tās dalībvalsts noteikumus, kurā reāli 
atrodas ETSG personāls; vai 
c) tās dalībvalsts noteikumus, kuras 
pilsonis ir darbinieks.
Lai pret visu personālu, kas strādā vienā 
un tajā pašā vietā, būtu vienlīdzīga 
attieksme, valsts tiesību aktiem un 
noteikumiem, vai tās būtu publiskās 
tiesības vai privāttiesības, var piemērot 
papildu ad hoc noteikumus, ko nosaka 
ETSG.”

Or. en


