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Amendamentul 1
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ar trebui remarcat faptul că GECT-
urile au potențialul de a încuraja 
promovarea și realizarea unei dezvoltări 
armonioase a Uniunii Europene în 
ansamblu și a coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a regiunilor sale, în 
special, și de a contribui la realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020. De 
asemenea, ele pot contribui în mod pozitiv 
la reducerea barierelor din calea 
cooperării teritoriale între regiunile care 
suferă din cauza unor handicapuri 
naturale sau demografice severe și 
permanente, inclusiv situația specifică a 
regiunilor ultraperiferice, și pot fi utile în 
consolidarea cooperării între țările terțe, 
țările și teritoriile de peste mări și 
regiunile frontaliere ale UE, inclusiv prin 
utilizarea programelor de cooperare 
externă ale UE.

Or. en

Amendamentul 2
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Experiența de până acum privind 
înființarea GECT-urilor arată că noul 
instrument juridic este utilizat, de 
asemenea, pentru cooperarea privind 

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

punerea în aplicare a altor politici ale 
Uniunii, inclusiv implementarea de 
programe sau componente de programe 
cu sprijin financiar din partea UE, altele 
decât politica de coeziune. Eficiența și 
eficacitatea GECT ar trebui să fie 
consolidate prin extinderea naturii GECT-
urilor, prin eliminarea barierelor 
persistente și facilitarea instituirii și a 
funcționării GECT-urilor, păstrând 
totodată posibilitatea ca statele membre să 
limiteze acțiunile pe care GECT-urile le 
pot derula fără sprijinul financiar din 
partea UE. Se reamintește faptul că, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1083/2006, GECT-urile dispun, în 
fiecare stat membru, de cea mai extinsă 
capacitate juridică, inclusiv de 
posibilitatea de a încheia acorduri cu alte 
GECT-uri sau cu alte entități juridice, în 
scopul realizării de proiecte de cooperare 
comune pentru a asigura, printre altele, o 
funcționare mai eficientă a strategiilor 
macroregionale.

Or. en

Amendamentul 3
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin natura lor, GECT-urile 
funcționează în mai mult de un stat 
membru. Prin urmare, având în vedere că 
articolul 2 alineatul (1) din regulamentul 
privind GECT înainte de modificare
permite ca statuturile și convenția să 
determine legea aplicabilă privind anumite 
chestiuni și că aceste declarații privilegiază 
- în cadrul ierarhiei legislației aplicabile 
stabilite la articolul în cauză - legislația 

(6) Prin natura lor, GECT-urile 
funcționează în mai mult de un stat 
membru. Prin urmare, regulamentul 
privind GECT permite posibilitatea ca 
statutele și convenția să determine legea 
aplicabilă privind anumite chestiuni. Ar 
trebui clarificat dacă aceste declarații 
privilegiază – în cadrul ierarhiei legislației 
aplicabile stabilite la articolul în cauză –
legislația internă a statului membru în care 
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internă a statului membru în care GECT își 
are sediul, acest aspect ar trebui să fie 
clarificat. În același timp, dispozițiile 
privind legislația aplicabilă ar trebui să fie 
extinse la actele și activitățile unei GECT.

GECT își are sediul. În același timp, 
dispozițiile privind legislația aplicabilă ar 
trebui să fie extinse la actele și activitățile 
unei GECT, sub rezerva controlului 
juridic al statelor membre în fiecare caz 
individual.

Or. en

Amendamentul 4
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Având în vedere că articolul 3 
alineatul (1) litera (d) din regulamentul 
privind GECT permite ca organismele de 
drept privat să poată deveni membre ale 
unei GECT, cu condiția ca acestea să fie 
considerate ca fiind „organisme de drept 
public” în sensul articolului 1 alineatul (9) 
din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii, GECT poate fi utilizată în viitor 
pentru gestionarea în comun a serviciilor 
publice, cu un accent deosebit pe serviciile
de interes economic general sau de 
infrastructură. Prin urmare, alți actori de 
drept privat sau public pot deveni, de 
asemenea, membri ai GECT. În consecință, 
„întreprinderile publice”, în sensul 
articolului 2 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale, 
precum și întreprinderile responsabile cu 
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furnizarea de servicii de interes economic 
general în domenii precum educația și 
formarea, îngrijirile medicale, nevoile 
sociale asociate sănătății și îngrijirilor pe 
termen lung, îngrijirea copiilor, accesul și
reintegrarea pe piața muncii, locuințele 
sociale și sprijinirea și incluziunea socială 
a grupurilor vulnerabile, ar trebui să fie, 
de asemenea, reglementate.

Or. en

Amendamentul 5
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Articolul 175 al treilea paragraf din 
tratat nu prevede extinderea legislației 
bazate pe această dispoziție la entități din 
țări terțe. Regulamentul privind GECT nu 
exclude în mod explicit posibilitatea 
pentru entități din țări terțe de a participa 
la o GECT instituită în conformitate cu 
prezentul regulament, în cazul în care 
legislația unei țări terțe sau acordurile 
dintre statele membre și țările terțe o 
permite.

(9) Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 nu 
conține norme detaliate referitoare la 
participarea entităților din țări terțe la o
GECT instituită în conformitate cu 
prezentul regulament, adică între membri 
din cel puțin două state membre. Dată 
fiind continuarea alinierii normelor care 
reglementează cooperarea dintre unul sau 
mai multe state membre și una sau mai 
multe țări terțe (mai ales în contextul 
cooperării transfrontaliere în temeiul 
Instrumentului european de vecinătate 
(IEV) și al Instrumentului de asistență 
pentru preaderare (IPA II), dar și în 
contextul finanțării suplimentare din 
FED și al cooperării transnaționale în 
temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, conform căruia 
alocările din IEV și IPA II vor fi 
transferate pentru a le reuni cu alocările 
din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDER) în temeiul 
programelor comune de cooperare), ar 
trebui prevăzută explicit participarea 
membrilor din țări terțe învecinate cu un 
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stat membru, inclusiv cu regiunile 
ultraperiferice ale acestuia, la GECT-
urile înființate între cel puțin două state 
membre. Acest lucru ar trebui să poată 
avea loc în cazul în care legislația unei țări 
terțe sau acordurile dintre cel puțin un stat 
membru participant și o țară terță o 
permit.

Or. en

Amendamentul 6
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Experiența arată că implicarea 
autorităților sau a altor organisme din 
țări terțe echivalente celor eligibile din 
interiorul statele membre, a cauzat 
anumite dificultăți în ceea ce privește 
punerea în aplicare. Cu toate acestea, o 
astfel de implicare în GECT-uri 
constituite din membri care provin din 
două sau mai multe state membre 
reprezintă doar un element complementar 
cooperării în cadrul Uniunii și între 
statele membre. În consecință, această 
implicare ar trebui să fie clarificată fără a 
recurge la un temei juridic diferit din 
tratat.

(10) Pentru a întări coeziunea economică, 
socială și teritorială a Uniunii și a 
consolida astfel mai ales eficacitatea 
cooperării teritoriale, inclusiv una sau 
mai multe dimensiuni ale cooperării 
transfrontaliere, transnaționale și 
interregionale dintre membrii unei GECT, 
ar trebui să fie permisă participarea la o 
GECT a țărilor terțe învecinate cu un stat 
membru (inclusiv cu regiunile sale 
ultraperiferice). Prin urmare, ar trebui ca 
operațiunile din cadrul programelor 
europene de cooperare teritorială, în 
cazul în care sunt cofinanțate de UE, să 
urmărească în continuare obiectivele 
politicii de coeziune, chiar dacă sunt 
implementate, parțial sau integral, în 
afara teritoriului Uniunii și, astfel, 
activitățile unei GECT se desfășoară cel 
puțin în parte în afara teritoriului 
Uniunii. În acest context și în cazul în 
care este relevant, contribuția pe care o 
au activitățile unei GECT care are și 
membri din țări terțe învecinate cu cel 
puțin un stat membru (inclusiv cu 
regiunile sale ultraperiferice) la 
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obiectivele politicilor aferente acțiunilor 
externe ale UE (cum ar fi cooperarea 
pentru dezvoltare sau obiectivele de 
cooperare economică, financiară și 
tehnică) rămâne pur accesorie, deoarece 
centrul de greutate al programelor de 
cooperare specifice și, prin urmare, al 
activităților unei GECT [chiar și cu 
participarea țărilor terțe învecinate cu cel 
puțin un stat membru (inclusiv cu 
regiunile ultraperiferice)] ar trebui să fie 
pe obiectivele politicii de coeziune a UE.
Prin urmare, posibilele obiective de 
cooperare pentru dezvoltare sau de 
cooperare economică, financiară și 
tehnică dintre un singur stat membru și 
una sau mai multe țări terțe sunt doar 
accesorii ale obiectivelor de cooperare 
teritorială, bazate pe politica de coeziune, 
dintre statele membre (inclusiv regiunile 
ultraperiferice). De aceea, al treilea 
paragraf de la articolul 175 din TFUE 
reprezintă un temei juridic suficient 
pentru adoptarea regulamentului.

Or. en

Amendamentul 7
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Începând cu 1990, cooperarea 
teritorială europeană a fost sprijinită prin 
instrumente financiare în cadrul politicii 
de coeziune și, în acest context, 
cooperarea a fost întotdeauna posibilă, 
într-un număr limitat de cazuri, între un 
singur stat membru și o țară terță. Prin 
urmare, instrumentul juridic GECT ar 
trebui, de asemenea, să fie deschis la un 
context de cooperare de acest tip.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 8
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ținând cont de faptul că, pentru 
perioada 2014 - 2020, va exista o alocare 
suplimentară specială pentru cooperarea 
dintre regiunile ultraperiferice ale Uniunii, 
pe lângă autoritățile și organismele din 
țări terțe, autorități și organisme din țările 
și teritoriile de peste mări, astfel cum sunt 
enumerate în anexa II la tratat (denumite în 
continuare „teritorii de peste mări”) ar 
trebui, de asemenea, să fie implicate. O 
astfel de cooperare este permisă de 
articolul 203 din tratat.

(12) În urma autorizării participării 
autorităților și organizațiilor naționale, 
regionale, subregionale și locale, precum 
și, după caz, a altor organisme sau 
instituții (inclusiv prestatori de servicii 
publice) dintr-o țară sau teritoriu de peste 
mări („TTPM”) aparținând unei GECT, 
pe baza articolului [...]1 din Decizia 
nr. ..(UE)../2013 a Consiliului privind 
asocierea TTPM cu UE („Decizia de 
asociere peste mări”) și ținând cont de 
intenția ca, pentru perioada de programare
2014-2020, o alocare financiară
suplimentară specială să consolideze
cooperarea dintre regiunile ultraperiferice 
ale Uniunii cu țările terțe învecinate și cu 
unele TTPM-uri învecinate, astfel cum 
sunt enumerate în anexa II la tratat, 
instrumentul juridic al GECT ar trebui, de 
asemenea, să fie accesibil membrilor 
TTPM-urilor. În virtutea securității 
juridice și a transparenței, ar trebui 
instituite proceduri de aprobare speciale 
pentru aderarea membrilor dintr-un 
TTPM la o GECT, inclusiv, în această 
privință, după caz, norme speciale privind 
legislația aplicabilă GECT în cauză care 
are membri și dintr-un TTPM.
__________________
1 Trimiterea exactă urmează să fie 
stabilită ulterior, în urma progreselor 
înregistrate în procesul de negociere pe 
tema Deciziei de asociere peste mări.

Or. en
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Amendamentul 9
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Regulamentul privind GECT face 
distincție între convenția de stabilire a 
elementelor constitutive ale viitorului 
GECT și statutele care definesc elementele 
de punere în aplicare. Cu toate acestea, 
statutele au trebuit totuși să conțină toate 
dispozițiile convenției. Prin urmare, ar 
trebui clarificat că această convenție și 
statutele reprezintă documente distincte și 
– deși ambele documente trebuie să fie 
transmise statelor membre – procedura de 
aprobare ar trebui să fie limitată la 
convenție. În plus, unele dintre elemente 
acoperite în prezent de statute ar trebui să 
fie reglementate de convenție în viitor.

(13) Regulamentul privind GECT face 
distincție între convenția de stabilire a 
elementelor constitutive ale viitorului 
GECT și statutele care definesc elementele 
de punere în aplicare. Cu toate acestea, 
statutele trebuie să conțină toate 
dispozițiile convenției. Ar trebui clarificat 
că această convenție și statutele reprezintă 
documente distincte și – deși ambele 
documente se transmit statelor membre –
procedura de aprobare ar trebui să fie 
limitată la convenție. În plus, unele dintre 
elementele acoperite în prezent de statute 
ar trebui să fie reglementate, în schimb, de 
convenție.

Or. en

Amendamentul 10
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Experiența dobândită de la instituirea 
GECT-urilor arată că termenul de trei luni 
pentru aprobare de către un stat membru a 
fost rareori respectat. Perioada trebuie, prin 
urmare, extinsă la șase luni. Pe de altă 
parte, pentru a crea certitudine juridică 
după această perioadă, convenția ar trebui 
să se considere a fi aprobată prin acord 
tacit. Având în vedere că statele membre 

(14) Experiența dobândită de la instituirea 
GECT-urilor arată că termenul de trei luni 
pentru aprobare de către un stat membru a 
fost rareori respectat. Perioada ar trebui, 
prin urmare, extinsă la șase luni. Pe de altă 
parte, pentru a crea securitate juridică după 
această perioadă, convenția ar trebui să se 
considere a fi aprobată prin acord tacit, 
după caz, în conformitate cu dreptul 



AM\941555RO.doc 11/26 PE514.743v01-00

RO

pot aplica normele naționale privind 
procedura pentru această aprobare sau pot 
crea norme specifice în cadrul normelor 
naționale de punere în aplicare a 
Regulamentului privind GECT, derogările 
de la dispoziția privind acordul tacit după 
expirarea perioadei de șase luni ar trebui să 
fie excluse.

intern al statelor membre vizate (inclusiv 
cu cerințele constituționale ale acestora).
Cu toate acestea, statul membru în care 
va fi situat sediul propus al GECT ar 
trebui să aprobe convenția în mod oficial.
Având în vedere că statele membre pot 
aplica normele naționale privind procedura 
pentru această aprobare sau pot crea norme 
specifice în cadrul normelor naționale de 
punere în aplicare a Regulamentului 
privind GECT, derogările de la dispoziția 
privind acordul tacit după expirarea 
perioadei de șase luni ar trebui să fie 
excluse, cu excepția cazurilor prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 11
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Ar trebui clarificat faptul că statele 
membre trebuie să aprobe convenția, cu 
excepția cazului în care se consideră că 
participarea unui membru potențial nu este 
în conformitate cu regulamentul privind 
GECT, cu alte dispoziții din dreptul 
Uniunii privind activitățile GECT, astfel 
cum este prevăzut în proiectul de 
convenție, sau cu dreptul material intern 
privind competențele membrului potențial, 
cu excepția cazului în care această 
participare nu este justificată prin motive 
de interes public sau de ordine publică ale 
statului membru respectiv, excluzând, în 
același timp, din domeniul de aplicare al
examinării orice lege națională care solicită 
norme și proceduri diferite sau mai stricte 
decât cele prevăzute de regulamentul 
privind GECT.

(15) Ar trebui clarificat faptul că statele 
membre ar trebui să aprobe convenția, cu 
excepția cazului în care se consideră că 
participarea unui membru potențial nu este 
în conformitate cu regulamentul privind 
GECT, cu alte dispoziții din dreptul 
Uniunii privind activitățile GECT, astfel 
cum este prevăzut în proiectul de 
convenție, sau cu dreptul material intern cu 
privire la puterile și competențele 
membrului potențial; sau cu excepția 
cazului în care se consideră că 
participarea nu este justificată prin motive 
de interes public sau de ordine publică ale 
statului membru respectiv, ori se consideră 
că statutele nu sunt compatibile cu 
convenția, excluzând, în același timp, din 
domeniul de aplicare al examinării orice 
legislație națională care solicită norme și 
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proceduri diferite sau mai stricte decât cele 
prevăzute de regulamentul privind GECT.

Or. en

Amendamentul 12
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Având în vedere faptul că 
regulamentul privind GECT nu se poate 
aplica în țări terțe sau teritorii de peste 
mări, ar trebui să se precizeze că statul 
membru în care GECT propusă își are 
sediul ar trebui să se asigure că, atunci 
când aprobă participarea membrilor 
potențiali stabiliți în conformitate cu 
legislația acestora, țările terțe sau 
teritoriile de peste mări au aplicat 
proceduri și condiții echivalente celor din 
regulamentul privind GECT sau în 
conformitate cu acordurile internaționale în 
special în temeiul acquis-ului Consiliului 
Europei. De asemenea, ar trebui precizat 
că, în ceea ce privește implicarea mai 
multor state membre și a uneia sau mai 
multor țări terțe sau teritorii de peste mări, 
acest lucru ar trebui să fie suficient ca un 
astfel de acord să fi fost încheiat între 
respectiva țară terță sau teritoriu de peste 
mări și un stat membru participant.

(16) Având în vedere faptul că 
regulamentul privind GECT nu se poate 
aplica în țări terțe, ar trebui să se precizeze 
că statul membru în care GECT propusă își 
are sediul, atunci când aprobă participarea 
membrilor potențiali stabiliți în 
conformitate cu legislația acestora, se 
încredințează, în consultare cu celelalte 
state membre în cauză (adică statele 
membre în baza legislației cărora s-au 
constituit membrii potențiali), că țările 
terțe au aplicat proceduri și condiții 
echivalente celor din regulamentul privind 
GECT sau în conformitate cu acordurile 
bilaterale sau multilaterale internaționale 
încheiate între statele membre ale
Consiliului Europei, fie că sunt sau nu și 
state membre ale Uniunii, pe baza 
Convenției-cadru de la Madrid și a 
protocoalelor adiționale adoptate ulterior. 
De asemenea, ar trebui precizat că, în ceea 
ce privește implicarea mai multor state 
membre și a uneia sau mai multor țări terțe, 
acest lucru ar trebui să fie suficient ca un 
astfel de acord să fi fost încheiat între 
respectiva țară terță și un stat membru 
participant.

Or. en
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Amendamentul 13
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Date fiind legăturile dintre TTPM și 
statele membre ale Uniunii, ar trebui ca 
procedurile de aprobare a participării 
membrilor potențiali din TTPM să implice 
statele membre respective. În conformitate 
cu relația de guvernanță specifică dintre 
statul membru și TTPM, ar trebui ca 
statul membru fie să aprobe participarea 
membrului potențial, fie să ofere statului 
membru în care este situat sediul o 
confirmare scrisă a faptului că 
autoritățile competente din TTPM au 
aprobat participarea membrului potențial 
în conformitate cu condiții și proceduri 
echivalente celor prevăzute de prezentul 
regulament. Aceeași procedură ar trebui 
aplicată în cazul unui membru potențial 
dintr-un TTPM care dorește să se alăture 
unei GECT existente.

Or. en

Amendamentul 14
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a încuraja aderarea unor 
membri suplimentari la o GECT existentă, 
procedura de modificare a convențiilor în 
asemenea cazuri ar trebui să fie 
simplificată. În consecință, astfel de 
modificări nu ar trebui să fie comunicate 
tuturor statelor membre participante, ci 

(17) Pentru a încuraja aderarea unor 
membri suplimentari la o GECT existentă, 
procedura de modificare a convențiilor în 
asemenea cazuri ar trebui să fie 
simplificată. În consecință, în cazul unui 
nou membru dintr-un stat membru care a 
aprobat deja convenția, astfel de 
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doar statului membru în temeiul cărei 
legislații naționale este stabilit noul 
membru potențial. Totuși, această 
simplificare nu ar trebui să se aplice în 
cazul unui nou membru potențial dintr-o 
țară terță sau teritoriu de peste mări, în 
scopul de a permite tuturor statelor 
membre participante să verifice dacă o 
astfel de aderare este în conformitate cu 
interesul public sau ordinea lor publică.

modificări nu ar trebui să fie comunicate 
tuturor statelor membre participante, ci 
doar statului membru în temeiul cărei 
legislații naționale este stabilit noul 
membru potențial și statului membru în 
care este situat sediul GECT. Modificarea 
ulterioară a convenției ar trebui notificată 
tuturor statelor membre vizate. Totuși, 
această simplificare nu ar trebui să se 
aplice în cazul unui nou membru potențial 
dintr-un stat membru care încă nu a 
aprobat convenția sau dintr-o țară terță sau 
teritoriu de peste mări, în scopul de a 
permite tuturor statelor membre 
participante să verifice dacă o astfel de 
aderare este în conformitate cu interesul 
public sau ordinea lor publică.

Or. en

Amendamentul 15
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Scopul unei GECT ar trebui să fie 
extins astfel încât să acopere facilitarea și 
promovarea cooperării teritoriale în 
general, inclusiv planificarea strategică și 
gestionarea problemelor regionale și locale, 
în conformitate cu politica de coeziune și 
celelalte politici ale Uniunii, contribuind 
astfel la Strategia Europa 2020 sau la 
punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale. Prin urmare, o GECT ar 
trebui să fie în măsură să implementeze 
operațiuni cu sprijin financiar din alte 
surse decât politica de coeziune a Uniunii.
În plus, ar trebui să se precizeze că o 
anumită competență necesară pentru 
punerea eficientă în aplicare a unei GECT 
ar trebui să fie reprezentată de fiecare
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membru în fiecare dintre statele membre 
reprezentate, cu excepția cazului în care 
statul membru sau țara terță aprobă 
participarea deși membrul nu are 
competență în privința tuturor atribuțiilor 
precizate în convenție.

Or. en

Amendamentul 16
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Cu toate că este prevăzut că sarcinile 
GECT nu vizează, printre altele, 
„competențele de reglementare”, care pot 
avea consecințe juridice diferite în state 
membre diferite, este oportun să se 
precizeze, totuși, că o adunare a GECT-
urilor poate stabili termenii și condițiile de 
utilizare a unui element de infrastructură 
gestionat de GECT, inclusiv tarifele și 
onorariile care trebuie plătite de utilizatori.

(22) Cu toate că este prevăzut că sarcinile 
GECT nu vizează, printre altele, 
„competențele de reglementare”, care pot 
avea consecințe juridice diferite în state 
membre diferite, este oportun să se 
precizeze, totuși, că o adunare a GECT-
urilor, în cazul în care convenția GECT 
prevede în mod specific acest lucru și în 
conformitate cu dreptul intern și al 
Uniunii, poate stabili termenii și condițiile 
de utilizare a unui element de infrastructură 
gestionat de GECT sau condițiile conform 
cărora poate fi prestat un serviciu de 
interes economic general, inclusiv tarifele 
și onorariile care trebuie plătite de 
utilizatori.

Or. en

Amendamentul 17
Joachim Zeller
Amendament de compromis
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Ar trebui să se precizeze că această 
convenție nu trebuie doar să repete o 
trimitere la legea aplicabilă în general, 
astfel cum s-a stabilit deja la articolul 2, ci 
ar trebui să enumere normele specifice
naționale sau ale Uniunii care se aplică 
GECT în calitate de entitate juridică sau 
activităților sale. În plus, ar trebui să se 
precizeze că această legislație sau aceste 
norme naționale pot fi cele ale statului 
membru în care organele statutare își 
exercită competențele, în special în cazul în
care personalul care lucrează sub 
responsabilitatea directorului este situat 
într-un stat membru, altul decât statul 
membru în care își are sediul înregistrat, 
sau în care GECT își desfășoară propriile 
activități, inclusiv în cazul în care 
administrează servicii publice de interes 
economic general sau infrastructuri.

(24) Ar trebui să se precizeze că această 
convenție nu ar trebui doar să repete o 
trimitere la legea aplicabilă în general, 
astfel cum s-a stabilit deja la articolul 2, ci 
ar trebui să enumere normele naționale sau 
ale Uniunii care se aplică GECT în calitate 
de entitate juridică sau activităților sale. În 
plus, ar trebui să se precizeze că această 
legislație sau aceste norme naționale pot fi 
cele ale statului membru în care organele 
statutare își exercită competențele, în 
special în cazul în care personalul care 
lucrează sub responsabilitatea directorului 
este situat într-un stat membru, altul decât 
statul membru în care își are sediul 
înregistrat, sau dreptul intern și al Uniunii 
aplicabil și direct relevant în raport cu 
activitățile GECT desfășurate în cadrul 
misiunilor indicate în convenție, inclusiv 
în cazul în care administrează servicii 
publice de interes economic general sau 
infrastructuri.

Or. en

Amendamentul 18
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere importanța acestei 
chestiuni, ar trebui să se clarifice faptul că 
nu statutele, ci convenția ar trebui să indice 
normele aplicabile personalului GECT-
urilor, precum și principiile care 
reglementează procedurile privind 
gestionarea personalului și procedurile de 
recrutare. GECT-urile ar trebui să dispună 

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

pot fi stipulate diferite variante de alegere 
a normelor. Dispozițiile specifice privind 
gestionarea personalului și procedurile de 
recrutare ar trebui să fie abordate în statute.

Or. en

Amendamentul 19
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Statele membre ar trebui să exploateze 
în continuare posibilitățile prevăzute la 
articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială de a prevede de comun acord 
derogări de la dispozițiile articolelor 11-15
(Stabilirea legislației aplicabile) din 
respectivul regulament, în interesul 
anumitor persoane sau categorii de 
persoane și să considere că personalul 
GECT-urilor reprezintă o astfel de 
categorie de persoane.

(27) Statele membre ar trebui să exploateze 
în continuare posibilitățile prevăzute la 
articolul 16 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială de a prevede de comun acord 
derogări de la stabilirea legislației 
aplicabile conform respectivului
regulament, în interesul anumitor persoane 
sau categorii de persoane și să considere că 
personalul GECT-urilor reprezintă o astfel 
de categorie de persoane.

Or. en

Amendamentul 20
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având în vedere importanța acestei 
chestiuni, ar trebui să se clarifice faptul că 
nu statutele, ci convenția ar trebui să 

(28) Având în vedere importanța acestora, 
ar trebui să se clarifice faptul că nu 
statutele, ci convenția ar trebui să cuprindă 
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cuprindă procedurile de asumare a 
responsabilității membrilor în cazul unei 
GECT cu răspundere limitată.

procedurile de asumare a responsabilității 
membrilor în cazul unei GECT cu 
răspundere limitată.

Or. en

Amendamentul 21
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) GECT-urile ai căror membri au 
răspundere limitată trebuie să fie mai bine 
diferențiate de cele ale căror membri au 
răspundere nelimitată. În plus, pentru a 
permite GECT-urilor ai căror membri au 
răspundere limitată să pună în aplicare 
activități care ar putea genera datorii, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita ca astfel de 
GECT-uri să subscrie asigurările 
corespunzătoare pentru a acoperi riscurile 
specifice activităților acestora.

(31) GECT-urile ai căror membri au 
răspundere limitată ar trebui să fie mai 
bine diferențiate de cele ale căror membri 
au răspundere nelimitată. În plus, pentru a 
permite GECT-urilor ai căror membri au 
răspundere limitată să pună în aplicare 
activități care ar putea genera datorii, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a solicita ca astfel de 
GECT-uri să subscrie asigurările 
corespunzătoare sau să facă obiectul unei 
garanții financiare corespunzătoare
pentru a acoperi riscurile specifice 
activităților acestora.

Or. en

Amendamentul 22
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Ar trebui stabilit un nou termen limită
pentru următorul raport. În conformitate cu 
orientarea adoptată de Comisie în favoarea 
unei elaborări a politicilor bazată mai mult 

(33) Ar trebui stabilit un nou termen-limită
pentru următorul raport. În conformitate cu 
orientarea adoptată de Comisie în favoarea 
unei elaborări a politicilor bazată mai mult 
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pe date concrete, acest raport ar trebui să 
abordeze principalele probleme de 
evaluare, inclusiv eficacitatea, eficiența, 
valoarea adăugată europeană, relevanța și 
sustenabilitatea. De asemenea, este oportun 
să se precizeze că, ținând seama de primul 
paragraf al articolului 307 din tratat, 
prezentul raport ar trebui să fie transmis și 
Comitetului Regiunilor.

pe date concrete, acest raport ar trebui să 
abordeze principalele probleme de 
evaluare, inclusiv eficacitatea, eficiența, 
valoarea adăugată europeană, relevanța și 
sustenabilitatea. Prin eficacitate se înțeleg, 
de asemenea, eforturile de la nivelul 
diferitelor servicii ale Comisiei sau 
cooperarea dintre Comisie și alte 
organisme, cum ar fi Serviciul European 
de Acțiune Externă, în vederea 
diseminării cunoștințelor despre 
instrumentul GECT. De asemenea, este 
oportun să se precizeze că, ținând seama de 
primul paragraf al articolului 307 din tratat, 
prezentul raport ar trebui să fie transmis și 
Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 23
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Ar trebui să se clarifice faptul că 
GECT-urile existente nu sunt obligate să 
își adapteze convenția și statutele la 
modificările aduse regulamentului privind 
GECT.

(34) Ar trebui să se clarifice faptul că 
GECT-urile existente nu pot să își adapteze 
convenția și statutele la modificările aduse 
regulamentului privind GECT.

Or. en

Amendamentul 24
Joachim Zeller
Amendament de compromis
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Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În vederea adaptării normelor 
naționale existente pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament înainte ca 
programele care intră sub incidența 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană să fie prezentate Comisiei, este 
oportun să se stabilească data de începere a 
aplicării sale la șase luni de la data intrării 
sale în vigoare.

(36) În vederea adaptării normelor 
naționale existente pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament înainte ca 
programele care intră sub incidența 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană să fie prezentate Comisiei, este 
oportun să se stabilească data de începere a 
aplicării prezentului regulament la șase 
luni de la data intrării sale în vigoare. În 
momentul adaptării propriilor norme 
naționale existente, statele membre ar 
trebui să se asigure că autoritățile 
competente responsabile cu aprobarea 
GECT-urilor sunt hotărâte în acest sens și 
procedează în conformitate cu propriile 
regimuri juridice și administrative și sunt 
aceleași organisme responsabile cu 
primirea notificărilor în conformitate cu 
articolul 4 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 25
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Pentru a analiza eficacitatea, 
eficiența, relevanța, valoarea adăugată 
europeană și posibilitatea de simplificare 
suplimentară a prezentului regulament, 
Comisia ar trebui să elaboreze un raport 
privind aplicarea prezentului regulament, 
care este prezentat Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului 
Regiunilor până la 1 august 2018 cel 
târziu. Acest raport ar trebui să fie 
elaborat pe baza unei consultări adecvate, 
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inclusiv la nivel de experți. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate de 
stabilire a unei liste de indicatori necesari 
pentru evaluarea și aplicarea prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 26
Joachim Zeller
Amendament de compromis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul unei GECT este de a facilita 
și de a promova cooperarea teritorială, 
inclusiv una sau mai multe inițiative de 
cooperare transfrontalieră, transnațională și 
interregională, între membrii săi, astfel 
cum se prevede la articolul 3 alineatul (1), 
în scopul de a consolida coeziunea 
economică, socială și teritorială.”

(2) Obiectivul unei GECT este de a facilita 
și de a promova îndeosebi cooperarea 
teritorială, inclusiv una sau mai multe 
inițiative de cooperare transfrontalieră, 
transnațională și interregională, între 
membrii săi, astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (1), în scopul de a 
consolida coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii.”

Or. en

Amendamentul 27
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) întreprinderile responsabile cu 
furnizarea de servicii de interes economic 
general, în conformitate cu dreptul intern 
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sau al Uniunii aplicabil.

Or. en

Amendamentul 28
Joachim Zeller
Amendament de compromis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(3) În urma notificării de către un membru 
potențial, în conformitate cu alineatul (2), 
statul membru care a primit notificarea
aprobă, ținând seama de structura sa 
constituțională, participarea membrului 
potențial la GECT și convenția, cu 
excepția cazului în care:

(a) consideră că această participare sau 
convenția nu respectă:
(i) prezentul regulament;
(ii) alte legi ale Uniunii privind acțiunile și
activitățile GECT; sau
(iii) dreptul intern care se referă la 
atribuțiile și competențele membrului 
potențial;
(b) consideră că această participare nu este 
motivată nici de interesul general, nici de 
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interesul pentru ordinea publică a statului 
membru respectiv; sau
(c) consideră că statutele nu sunt 
conforme cu convenția.
În cazul neaprobării, statul membru 
expune motivele refuzului său și, după caz,
propune modificările care trebuie aduse 
convenției.

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

Statul membru ia decizia în termen de șase 
luni de la data primirii unei notificări în 
conformitate cu alineatul (2). În cazul în 
care statul membru care a primit 
notificarea nu ridică nicio obiecție în 
termenul stabilit, convenția se consideră a 
fi aprobată. Cu toate acestea, statul 
membru în care va fi situat sediul propus 
al GECT aprobă în mod oficial convenția 
înainte ca GECT să poată fi instituită.
Orice cerere de informații suplimentare 
din partea statului membru are drept 
rezultat suspendarea termenului-limită. 
Perioada suspendării începe în ziua 
următoare datei la care statul membru își 
trimite observațiile membrului potențial și 
se încheie la data la care membrul 
potențial răspunde la aceste observații. Cu 
toate acestea, nu are loc o întrerupere a 
termenului în condițiile în care membrul 
potențial a prezentat un răspuns la 
observațiile statului membru în termen de 
zece zile lucrătoare de la începerea 
perioadei de întrerupere.

Atunci când adoptă o decizie cu privire la 
participarea membrului potențial la GECT, 
statele membre pot aplica propriile norme 
de drept intern.”

Atunci când adoptă o decizie cu privire la 
participarea membrului potențial la GECT, 
statele membre pot aplica propriile norme 
de drept intern.”

Or. en

Amendamentul 29
Joachim Zeller
Amendament de compromis
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Cu toate acestea, adunarea la care se face 
referire la articolul 10 alineatul (1) litera 
(a) a unei GECT poate defini termenii și 
condițiile de utilizare a unui element de 
infrastructură gestionat de GECT, inclusiv 
tarifele și onorariile care trebuie plătite de 
utilizatori.”

„Cu toate acestea, în conformitate cu 
dreptul intern sau al Uniunii aplicabil,
adunarea unei GECT la care se face 
referire la articolul 10 alineatul (1) 
litera (a) poate defini termenii și condițiile 
de utilizare a unui element de infrastructură 
gestionat de GECT sau termenii și 
condițiile conform cărora este prestat un 
serviciu de interes economic general, 
inclusiv tarifele și onorariile care trebuie 
plătite de utilizatori.”

Or. en

Amendamentul 30
Joachim Zeller
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 9
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) Convenția precizează: „(2) Convenția precizează:
(a) denumirea GECT și sediul acesteia; (a) denumirea GECT și sediul acesteia;
(b) aria teritorială pe care GECT își poate 
desfășura misiunea;

(b) aria teritorială pe care GECT își poate 
desfășura misiunea;

(c) obiectivul și misiunile GECT; (c) obiectivul și misiunile GECT;
(d) durata acesteia și condițiile pentru 
dizolvarea acesteia;

(d) durata GECT și condițiile pentru 
dizolvarea acesteia

(e) lista membrilor acesteia; (e) lista membrilor GECT;
(ea) lista organelor GECT și a 
competențelor lor respective;

(f) dreptul specific intern sau al Uniunii
aplicabil pentru interpretarea și aplicarea 
convenției;

(f) dreptul Uniunii și dreptul intern al 
statului membru în care GECT își are 
sediul, aplicabil pentru interpretarea și 
aplicarea convenției;
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(fa) dreptul aplicabil al Uniunii și al 
statului membru (statelor membre) în care 
acționează organele statutare ale GECT;

(g) modalitățile de implicare a membrilor 
din țări terțe sau teritorii de peste mări, 
după caz;

(g) modalitățile de implicare a membrilor 
din țări terțe sau TTPM, după caz, inclusiv 
de identificare a dreptului aplicabil în 
cazul în care GECT își exercită atribuțiile 
în țări terțe sau în TTPM;

(h) dreptul specific intern sau al Uniunii 
aplicabil activităților sale, acesta din urmă 
putând fi legislația statului în care 
organele statutare își exercită 
competențele sau în care EGTC își 
desfășoară activitățile;

(h) dreptul intern sau al Uniunii aplicabil
care este direct relevant în raport cu 
activitățile GECT desfășurate în cadrul 
misiunilor indicate în convenție;

(i) normele aplicabile personalului GETC, 
precum și principiile care guvernează 
modalitățile privind gestionarea 
personalului și procedurile de recrutare;

(i) normele aplicabile personalului GECT, 
precum și principiile care guvernează 
modalitățile privind gestionarea 
personalului și procedurile de recrutare;

(j) în cazul unei GECT cu răspundere
limitată, modalitățile în materie de 
responsabilitate a membrilor în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (3);

(j) modalitățile în materie de 
responsabilitate a GECT și a membrilor săi
în conformitate cu articolul 12;

(k) modalitățile corespunzătoare pentru 
recunoașterea reciprocă, inclusiv pentru 
controlul financiar al gestionării fondurilor 
publice; și

(k) modalitățile corespunzătoare pentru 
recunoașterea reciprocă, inclusiv pentru 
controlul financiar al gestionării fondurilor 
publice; și

(l) procedurile de modificare a convenției, 
inclusiv respectarea obligațiilor menționate 
la articolele 4 și 5.

(l) procedurile de adoptare a statutelor și 
de modificare a convenției, inclusiv 
respectarea obligațiilor menționate la 
articolele 4 și 5.

Cu toate acestea, în cazul în care o GECT 
gestionează doar un program de cooperare 
sau o parte a acestuia în cadrul politicii de 
coeziune a Uniunii Europene sau în cazul 
în care o GECT se referă la cooperare sau 
rețele interregionale, informațiile 
menționate la litera (b) nu sunt necesare.

În cazul în care misiunile unei GECT 
privesc doar gestionarea unui program de 
cooperare sau o parte a acestuia în temeiul 
Regulamentului nr. … [CTE] sau în cazul 
în care o GECT se referă la cooperare sau 
rețele interregionale, informațiile 
menționate la alineatul (2) litera (b) nu 
sunt necesare.

Următoarele norme se aplică personalului 
GECT, astfel cum se prevede la punctul 
(i),

eliminat

(a) cele din statul membru în care GECT 
își are sediul; 
(b) cele ale statului membru în care 
personalul GECT este situat în mod real; 
sau
(c) cele ale statului membru al cărui 
resortisant este agentul.
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Pentru a permite un tratament egal 
pentru toți membrii personalului care 
lucrează în aceeași locație, legile și 
normele naționale, fie că sunt de drept 
public sau privat, pot face obiectul unor 
norme ad hoc suplimentare stabilite de 
către GECT.”

Or. en


