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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en 
europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, 
forenkling og forbedring af oprettelsen og gennemførelsen af sådanne grupper
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0610/2),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 175, artikel 209, stk. 1, og artikel 212, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0324/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af …1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55;

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7–0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Mens artikel 3, stk. 1, litra d), i EGTS-
forordningen tillader, at organer, der er 
etableret i henhold til privatretten, kan 
blive medlem af en EGTS, forudsat at de 
anses for at være "offentligretlige organer" 
i henhold til artikel 1, stk. 9, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, kan EGTS'er 
fremover anvendes til fælles forvaltning af 
offentlige tjenester af almindelig 
økonomisk interesse eller infrastruktur. 
Andre private eller offentlige aktører kan 
derfor også blive medlem af en EGTS. 
Følgelig bør "offentlige virksomheder" 
som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester også være omfattet.

(8) Mens artikel 3, stk. 1, litra d), i EGTS-
forordningen tillader, at organer, der er 
etableret i henhold til privatretten, kan 
blive medlem af en EGTS, forudsat at de 
anses for at være "offentligretlige organer" 
i henhold til artikel 1, stk. 9, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, kan EGTS'er 
fremover anvendes til fælles forvaltning af 
offentlige tjenester af almindelig 
økonomisk interesse eller infrastruktur. 
Andre private eller offentlige aktører kan 
derfor også blive medlem af en EGTS. 
Følgelig bør "offentlige virksomheder" 
som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester samt virksomheder, som 
varetager tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse og finansieres ved 
kompensationer for offentlig tjeneste i 
henhold til kriterierne i Kommissionens 
afgørelse 2012/21/EU om anvendelse af 
bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde på statsstøtte i form af 
kompensation for offentlig tjeneste1 også 
være omfattet.

__________________
1EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3.

Or. en
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Begrundelse
Overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, litra f.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Siden 1990 har europæisk territorialt 
samarbejde modtaget støtte fra finansielle 
instrumenter under 
samhørighedspolitikken, og i den 
forbindelse har der altid været mulighed 
for samarbejde mellem blot en medlemsstat 
og et tredjeland i et begrænset antal 
tilfælde. Derfor bør det retlige instrument 
EGTS også åbnes for et sådant samarbejde.

(11) Siden 1990 har europæisk territorialt 
samarbejde modtaget støtte fra finansielle 
instrumenter under 
samhørighedspolitikken, og i den 
forbindelse har der altid været mulighed 
for samarbejde mellem blot en medlemsstat 
og et tredjeland i et begrænset antal 
tilfælde. Derfor bør det retlige instrument 
EGTS også åbnes for et sådant samarbejde. 
Oprettelse af en sådan EGTS skal opfylde 
et af kriterierne i artikel 1, stk. 4, nr. 2, i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse
Overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, nr. 2.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) EGTS kan spille en vigtig rolle ud 
over territoriale samarbejdsprogrammer. I 
denne henseende bør regler for andre 
europæiske fonde i højere grad tage højde 
for EGTS'ers særlige natur og udnytte 
deres potentiale for udvikling af EU's 
sektorpolitikker fuldt ud.  
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Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør præciseres, at 
medlemsstaterne bør godkende aftalen, 
medmindre de finder, at et potentielt 
medlems deltagelse ikke er i 
overensstemmelse med EGTS-
forordningen, andre bestemmelser i EU-
lovgivningen om EGTS'ers aktiviteter som 
fastsat i udkastet til aftalen eller med den 
nationale materielle ret vedrørende det 
potentielle medlems kompetencer, og 
medmindre en sådan deltagelse ikke er 
berettiget på grund af hensynet til den 
offentlige interesse eller den offentlige 
orden i den pågældende medlemsstat, idet 
enhver national lov, der kræver andre og 
strengere regler og procedurer end dem, 
der er fastsat i EGTS-forordningen, dog 
ikke skal være omfattet af kontrollen.

(15) Det bør præciseres, at 
medlemsstaterne bør godkende aftalen, 
medmindre de finder, at et potentielt 
medlems deltagelse ikke er i 
overensstemmelse med nogle af 
kriterierne i artikel 1, stk. 5, litra a, i 
denne forordning, idet enhver national lov, 
der kræver andre og strengere regler og 
procedurer end dem, der er fastsat i EGTS-
forordningen, dog ikke skal være omfattet 
af kontrollen.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 1, stk. 5, litra a.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) Grænseoverskridende samarbejde 
inden for det europæiske 
naboskabsinstrument og instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand bør specifikt 
omfatte bestemmelser om EGTS. 
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Kommende førtiltrædelses- og 
associeringsaftaler bør kunne anerkende 
EGTS'er som en særlig form for 
partnerskab. Desuden bør de berørte 
stater gennemføre denne forordning for at 
lette dannelsen af fremtidige grupper.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Formålet med en EGTS bør udvides til 
at omfatte forenkling og fremme af 
territorialt samarbejde generelt, herunder 
strategisk planlægning og forvaltning af 
regionale og lokale forhold i 
overensstemmelse med 
samhørighedspolitikken og andre EU-
politikker, hvorved der bidrages til Europa 
2020-strategien eller gennemførelsen af 
makroregionale strategier. Endvidere bør 
det præciseres, at en given kompetence, der 
er nødvendig for en effektiv gennemførelse 
af en EGTS, bør være repræsenteret hos 
mindst ét medlem i hver af de 
medlemsstater, der er repræsenteret.

(19) Formålet med en EGTS bør udvides til 
at omfatte forenkling og fremme af 
territorialt samarbejde generelt, herunder 
strategisk planlægning og forvaltning af 
regionale og lokale forhold i 
overensstemmelse med 
samhørighedspolitikken og andre EU-
politikker, hvorved der bidrages til Europa 
2020-strategien eller gennemførelsen af 
makroregionale strategier. Derfor er det 
vigtigt at sikre, at en EGTS også kan 
gennemføre operationer med anden 
finansiel støtte end den, der ydes fra EU's 
samhørighedspolitik. EGTS bør opfattes 
som et universelt samarbejdsinstrument 
og derfor være fuldt berettiget til at 
modtage støtte fra alle EU's fonde og 
programmer. Endvidere bør det 
præciseres, at en given kompetence, der er 
nødvendig for en effektiv gennemførelse af 
en EGTS, bør være repræsenteret hos 
mindst ét medlem i hver af de 
medlemsstater, der er repræsenteret.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 8, stk. a, nr. 3.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Selv om det er fastsat, at opgaverne 
ikke vedrører bl.a. "reguleringsbeføjelser", 
som kan have forskellige retlige 
konsekvenser i forskellige medlemsstater, 
bør det imidlertid præciseres, at en EGTS' 
forsamling kan fastlægge vilkår og
betingelser for anvendelse af en 
infrastruktur, som en EGTS forvalter, 
herunder afgifter og gebyrer, der skal 
betales af brugerne.

(22) Selv om det er fastsat, at opgaverne 
ikke vedrører bl.a. "reguleringsbeføjelser", 
som kan have forskellige retlige 
konsekvenser i forskellige medlemsstater, 
bør det imidlertid præciseres, at en EGTS' 
forsamling kan fastlægge vilkår og 
betingelser for anvendelse af en 
infrastruktur, eller vilkårene for ydelse af 
en tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse, som en EGTS forvalter, herunder 
afgifter og gebyrer, der skal betales af 
brugerne.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 1, stk. 8, litra b.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) Enhver EGTS bør kunne nyde godt 
af et EU-retsgrundlag for indgåelse af 
partnerskaber med andre EGTS'er eller 
andre juridiske personer for at 
gennemføre fælles samarbejdsprojekter. 
Ved at gøre det muligt at indgå aftaler 
med andre territoriale myndigheder eller 
enheder, som agerer uden for det område, 
der dækkes af en EGTS, som anvendes 
specifikt på transnationale programmer, 
bliver det lettere at strukturere 
makroregionale strategier.

Or. en
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Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 1, stk. 8, litra c (ny).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det bør præciseres, at aftalen ikke 
kun bør gentage en henvisning til den 
gældende lovgivning i almindelighed, som 
det allerede er fastlagt i artikel 2, men bør 
opføre den specifikke EU-lovgivning eller 
nationale lovgivning, der finder 
anvendelse på EGTS'en som juridisk 
enhed eller på dens aktiviteter. Desuden 
bør det præciseres, at en sådan national 
lovgivning eller nationale regler kan være 
den lovgivning eller de regler, der gælder 
i den medlemsstat, hvor de retlige organer 
udøver deres beføjelser, navnlig hvis de 
ansatte, der arbejder under direktøren, 
befinder sig i en anden medlemsstat end 
den medlemsstat, hvor EGTS'en har 
hjemsted, eller hvor den udfører sine 
aktiviteter, herunder forvaltning af 
offentlige tjenester af almindelig 
økonomisk interesse eller infrastrukturer.

udgår

Or. en

Begrundelse
Det er praktisk taget umuligt på forhånd at opregne alle de EU-, nationale og regionale 
lovgivninger, som EGTS'en skal anvende ved løsningen af sine opgaver, og som gælder på 
hele det geografiske område, hvor den opererer.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32a) Eventuelle eksempler på bedste 
praksis for EGTS'er, som udvikles og 
etableres gennem Regionsudvalgets 
platform for overvågning af EGTS, bør 
tage særlig højde for målene i EU's 2020-
strategi samt makroregionale strategier.

Or. en

Begrundelse
Det er vigtigt at minde om, at EGTS kan spille en vigtig rolle med hensyn til at nå EU's 2020-
mål, som udgør rammen for EU's udviklingsstrategi. Platformen for overvågning af EGTS, 
som forvaltes af Regionsudvalget, kan anvendes som et redskab til forvaltning og deling af 
viden ved benchmarking af bedste praksis for at nå EU's 2020-mål og dele dem med alle EU's 
regioner.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 3 – stk. 1 – første afsnit – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) virksomheder, som varetager tjenester 
af almindelig økonomisk interesse og 
finansieres af kompensationer for 
offentlig tjeneste i henhold til kriterierne i 
Kommissionens afgørelse 2012/21/EU.

Or. en

Begrundelse
EGTS-instrumentet har polyvalent karakter og et enormt potentiale for forvaltning af 
infrastrukturer og tjenester af almindelig økonomisk interesse til gavn for de europæiske 
borgere inden for geografiske områder, som omfatter flere medlemsstater. I kraft af de 
opgaver, som disse virksomheder udfører, kan de bidrage til at udvikle aktiviteter og 
gennemføre EGTS' formål. Disse virksomheder skal dog overholde principperne om 
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gennemsigtighed, lige muligheder og ikkediskrimination, især når det drejer sig om offentlige 
indkøb og beskæftigelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 3 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En EGTS kan bestå af medlemmer, der 
er hjemmehørende på kun én medlemsstats 
område og et tredjelands område eller et 
oversøisk territorium, hvis den 
pågældende medlemsstat finder, at en 
sådan EGTS er i overensstemmelse med 
anvendelsesområdet for dens territoriale 
samarbejde eller bilaterale forbindelser 
med det pågældende tredjeland eller 
oversøiske territorium.

2. En EGTS kan bestå af medlemmer, der 
er hjemmehørende på kun én medlemsstats 
område og et tredjelands område eller et 
oversøisk territorium, hvis 
målsætningerne og opgaverne i det udkast 
til aftale, som sendes til medlemsstaten, er 
i overensstemmelse med 
anvendelsesområdet:

a) for medlemsstatens territoriale 
samarbejde med det pågældende 
tredjeland eller oversøiske territorium  
eller 
b) for et program for europæisk 
territorialt samarbejde med det 
pågældende tredjeland eller oversøiske 
territorium  eller 
c) for medlemsstatens bilaterale 
forbindelser med det pågældende 
tredjeland eller oversøiske territorium.

Or. en

Begrundelse
Kriterierne for at kunne give tilladelse til eller afslå oprettelse af en EGTS, hvis medlemmer 
kommer fra én enkelt medlemsstat og ét enkelt tredjeland eller oversøisk territorium, bør være 
objektive og falde ind under et af de tre mulige kriterier, som beskrives i ændringsforslaget. 
Oprettelsen af denne type EGTS bør ikke overlades til de enkelte medlemsstaters skøn.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Efter meddelelse fra det potentielle 
medlem, jf. stk. 2, godkender den 
pågældende medlemsstat under hensyn til 
sin forfatningsmæssige struktur aftalen og 
det potentielle medlems deltagelse i 
EGTS'en, medmindre den finder, at en 
sådan deltagelse ikke er forenelig med 
denne forordning, anden EU-lovgivning 
vedrørende EGTS'ens aktiviteter eller 
national lovgivning vedrørende det 
potentielle medlems beføjelser, eller at en 
sådan deltagelse ikke er berettiget af 
hensyn til den offentlige interesse eller
den offentlige orden i den pågældende 
medlemsstat. I så fald begrunder 
medlemsstaten, hvorfor den ikke kan give 
sin godkendelse, eller foreslår de 
nødvendige ændringer af aftalen med 
henblik på at muliggøre det potentielle 
medlems deltagelse.

"3. Efter meddelelse fra det potentielle 
medlem, jf. stk. 2, godkender den 
kompetente myndighed, som er udpeget af 
den pågældende medlemsstat under hensyn 
til sin forfatningsmæssige struktur, aftalen 
og det potentielle medlems deltagelse i 
EGTS'en, medmindre den i et af 
nedenstående tilfælde finder, at en sådan 
deltagelse:

a) ikke er forenelig med denne forordning, 
anden EU-lovgivning vedrørende 
EGTS'ens aktiviteter  eller

b) ikke er forenelig med national 
lovgivning vedrørende det potentielle 
medlems beføjelser i henhold til 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, eller

c) en sådan deltagelse ikke er berettiget af 
hensyn til den offentlige orden i den 
pågældende medlemsstat.
I så fald begrunder den af medlemsstaten 
udpegede myndighed, hvorfor den ikke 
kan give sin godkendelse, eller foreslår de 
nødvendige ændringer af aftalen med 
henblik på at muliggøre det potentielle 
medlems deltagelse.
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Or. en

Begrundelse
Kompetence hos et medlem i hver medlemsstat er tilstrækkeligt til at begrunde deltagelse af 
alle medlemmer fra samme medlemsstat (artikel 7, stk. 2). Det må sikres, at bestemmelserne i 
artikel 4, stk. 3, om kontrol med relevansen af medlemmernes kompetence i forhold til 
EGTS'ens formål er i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2. Udelukkelsen af et medlem med 
den begrundelse, at dets deltagelse ikke tjener den offentlige interesse, er irrelevant i 
forbindelse med vurderingen af, om forordningens bestemmelser giver mulighed for 
deltagelse, eftersom EGTS'ernes aktivitetsområde allerede er defineret i artikel 1, stk. 2.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Aftalen og vedtægterne og eventuelle 
senere ændringer registreres og/eller 
offentliggøres i overensstemmelse med 
gældende ret i den medlemsstat, hvor den 
pågældende EGTS har sit hjemsted. 
EGTS'en får status som juridisk person på 
datoen for registreringen eller 
offentliggørelsen, afhængigt af hvad der 
indtræffer først. Medlemmerne underretter 
de berørte medlemsstater, Kommissionen
og Regionsudvalget om aftalens 
registrering eller offentliggørelse.

1. Aftalen og vedtægterne og eventuelle 
senere ændringer registreres og/eller 
offentliggøres i overensstemmelse med 
gældende ret i den medlemsstat, hvor den 
pågældende EGTS har sit hjemsted og 
derefter offentliggøres i EGTS-
medlemmernes medlemsstater. EGTS'en 
får status som juridisk person på datoen for 
registreringen eller offentliggørelsen i den 
medlemsstat, hvor den pågældende EGTS 
har sit hjemsted, afhængigt af hvad der 
indtræffer først. Medlemmerne underretter 
de berørte medlemsstater og 
Regionsudvalget om aftalens registrering 
eller offentliggørelse.

2. EGTS'en sikrer, at der inden ti 
arbejdsdage efter aftalens registrering eller 
offentliggørelse sendes en anmodning til 
Kommissionen, som er i overensstemmelse 
med modellen i bilaget til denne 
forordning. Kommissionen fremsender 
derefter denne anmodning om at 
offentliggøre en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, 
om EGTS'ens oprettelse med angivelse af 
de oplysninger, der er fastsat i bilaget til 

2. EGTS'en sikrer, at der inden ti 
arbejdsdage efter aftalens registrering eller 
offentliggørelse sendes en anmodning til 
Regionsudvalget, som er i 
overensstemmelse med modellen i bilaget 
til denne forordning. Regionsudvalget
fremsender derefter denne anmodning om 
at offentliggøre en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, 
om EGTS'ens oprettelse med angivelse af 
de oplysninger, der er fastsat i bilaget til 
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denne forordning, til Den Europæiske 
Unions Publikationskontor."

denne forordning, til Den Europæiske 
Unions Publikationskontor."

Or. en

Begrundelse
Regionsudvalget, som har ansvaret for at føre registret over EGTS'er og drive EGTS-
platformen, skal sikre, at aftalen publiceres i C-serien. Det ville være diskriminerende og 
stride imod kravet om indsigt og borgernes ret til information, hvis aftalen og vedtægterne 
kun blev offentliggjort i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En EGTS kan gennemføre specifikke 
territoriale samarbejdsopgaver mellem 
dens medlemmer med sigte på det mål, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller 
uden finansielt bidrag fra Unionen.

3. En EGTS kan gennemføre specifikke 
territoriale samarbejdsopgaver mellem 
dens medlemmer med sigte på det mål, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller 
uden finansielt bidrag fra Unionen.

Specifikt kan en EGTS' opgaver vedrøre 
gennemførelse af samarbejdsprogrammer 
eller dele heraf eller aktiviteter, der støttes 
af Unionen gennem Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og/eller Samhørighedsfonden.

Specifikt kan en EGTS' opgaver vedrøre 
gennemførelse af samarbejdsprogrammer 
eller dele heraf eller aktiviteter, der støttes 
af Unionen gennem Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og/eller Samhørighedsfonden.

En EGTS' opgaver kan også vedrøre 
gennemførelse af operationer, som støttes 
af enhver anden EU-fond. 

Medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, 
EGTS'er kan udføre uden finansielt bidrag 
fra Unionen. Medlemsstaterne kan 
imidlertid ikke udelukke de 
foranstaltninger, der er omfattet af de 
prioriterede investeringer under EU's 
samhørighedspolitik, som blev vedtaget for 
perioden 2014-2020."

Medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, 
EGTS'er kan udføre uden finansielt bidrag 
fra Unionen. Medlemsstaterne kan 
imidlertid ikke udelukke de 
foranstaltninger, der er omfattet af de 
prioriterede investeringer under EU's 
samhørighedspolitik, som blev vedtaget for 
perioden 2014-2020."

Or. en
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Begrundelse
EGTS skal kunne søge om midler fra alle EU-programmer og deltage i alle indkaldelser og 
initiativer. Formuleringen er ikke klar nok til at sikre, at en EGTS også kan gennemføre 
operationer med anden finansiel støtte fra EU end den, der ydes fra EU's 
samhørighedspolitik. EGTS bør opfattes som et universelt samarbejdsinstrument i bred 
forstand og derfor være fuldt berettiget til at modtage støtte fra alle EU's programmer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"En EGTS' forsamling, jf. artikel 10, stk. 1, 
litra a), kan dog fastlægge vilkår og 
betingelser for anvendelse af en 
infrastruktur, som en EGTS forvalter, 
herunder afgifter og gebyrer, der skal 
betales af brugerne."

"En EGTS' forsamling, jf. artikel 10, stk. 1, 
litra a), kan dog fastlægge vilkår og 
betingelser for anvendelse af en 
infrastruktur, som en EGTS forvalter, eller 
vilkår og betingelser for ydelse af en 
tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse, herunder afgifter og gebyrer, der 
skal betales af brugerne."

Or. en

Begrundelse
EGTS'erne bør have mulighed for at fastlægge afgifter og gebyrer for tjenester af almindelig 
økonomisk interesse, som de tilrettelægger uden også at forvalte den tilhørende infrastruktur.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 8 – litra b a (ny)
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:
"En EGTS kan indgå en aftale med en 
anden EGTS eller med ethvert organ, som 
er kompetent til at blive medlem af en 
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EGTS, med det mål at gennemføre et 
projekt om europæisk territorialt 
samarbejde, der indgår i EGTS'ernes eller 
de berørte aftaleparters fælles opgaver.
Aftalen skal som minimum indeholde 
formålene med samarbejdet, fordelingen 
af opgaverne mellem aftaleparterne, 
varigheden af deres forpligtelser og et 
beløbsoverslag samt angivelse af den 
lovgivning, der gælder for aftalen."

Or. en

Begrundelse

Enhver EGTS bør kunne nyde godt af et EU-retsgrundlag for indgåelse af partnerskaber med 
andre EGTS'er eller andre juridiske personer for at gennemføre fælles samarbejdsprojekter. 
Muligheden for at indgå aftaler med andre territoriale myndigheder eller enheder, som 
agerer uden for det område, der dækkes af en EGTS, anvendt specifikt på transnationale 
programmer, ville være meget nyttig med henblik på at strukturere de makroregionale 
strategier.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 8 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) den specifikke EU-lovgivning eller 
nationale lovgivning, der gælder for dens 
aktiviteter, idet sidstnævnte kan være 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 
retlige organer udøver deres beføjelser, 
eller hvor EGTS'en udfører sine 
aktiviteter

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er praktisk taget umuligt på forhånd at opregne alle de EU-, nationale og regionale 
lovgivninger, som EGTS'en skal anvende ved løsningen af sine opgaver, og som gælder på 
hele det geografiske område, hvor den opererer.



PR\901544DA.doc 19/26 PE489.428v01-00

DA

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12 – litra b
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis mindst et EGTS-medlems ansvar 
er begrænset eller udelukket i medfør af 
den nationale lovgivning, i henhold til 
hvilken den er stiftet, kan de øvrige 
medlemmer også begrænse deres ansvar i 
aftalen.

2a. Hvis mindst et EGTS-medlems ansvar 
er begrænset eller udelukket i medfør af 
den nationale lovgivning, i henhold til 
hvilken den er stiftet, kan de øvrige 
medlemmer også begrænse deres ansvar i 
aftalen.

Navnet på en EGTS, hvis medlemmer har 
begrænset ansvar, skal indeholde udtrykket 
"begrænset".

En EGTS, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, skal i sine indkaldelser af bud og i 
de aftaler, den indgår, oplyse, at EGTS'en 
har begrænset ansvar og nævne de 
medlemmer, der har et begrænset ansvar, 
samt henvise til en eventuel 
forsikringsaftale, hvis den har indgået en 
sådan.

Kravene til offentliggørelse af aftalen om 
samt vedtægter og regnskaber for en 
EGTS, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, skal som minimum modsvare dem, 
der gælder for andre former for juridiske 
enheder, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, og som er stiftet i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor den 
pågældende EGTS har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted.

Kravene til offentliggørelse af aftalen om 
samt vedtægter og regnskaber for en 
EGTS, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, skal som minimum modsvare dem, 
der gælder for andre former for juridiske 
enheder, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, og som er stiftet i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor den 
pågældende EGTS har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted.

I tilfælde af en EGTS, hvis medlemmer har 
begrænset ansvar, kan medlemsstaterne 
kræve, at EGTS'en tegner passende 
forsikringer til dækning af de særlige risici, 
der er forbundet med de aktiviteter, der 
udføres af EGTS'en."

I tilfælde af en EGTS, hvis medlemmer har 
begrænset ansvar, kan medlemsstaterne 
kræve, at EGTS'en tegner passende 
forsikringer til dækning af de særlige risici, 
der er forbundet med de aktiviteter, der 
udføres af EGTS'en."

Or. en

Begrundelse
Kun EGTS'ernes potentielle kreditorer har en interesse i på forhånd at kende omfanget af 
EGTS-medlemmernes finansielle forpligtelser; derfor er det ikke nok, at EGTS'ens navn 
indeholder udtrykket "begrænset", da dette ikke siger noget om omfanget af medlemmernes 
finansielle forpligtelser og de forsikringsbestemmelser, som EGTS'en eventuelt er omfattet af.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen giver platformen for 
EGTS'er, som drives af Regionsudvalget, 
til opgave at varetage opsynet med 
aktiviteterne i eksisterende og kommende 
EGTS'er, organisere en udveksling af 
bedste praksis, kortlægge fælles 
udfordringer og foreslå en bedre 
integrering af EGTS'erne i EU's 
forskellige sektorpolitikker.

Or. en

Begrundelse

EGTS-platformen er et velegnet redskab, hvor EGTS'er kan overvåges, og hvor der kan ske 
udveksling af bedste praksis og de udfordringer, som såvel eksisterende som nye EGTS'er står 
over for, så der kan gøres større brug af EGTS i EU's sektorpolitikker.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Senest medio 2018 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 
og Regionsudvalget en evalueringsrapport 
om anvendelsen, effektiviteten, relevansen, 
merværdien på europæisk plan og 
mulighederne for forenkling af denne 
forordning.

"Senest medio 2018 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 
og Regionsudvalget en evalueringsrapport 
om anvendelsen, effektiviteten, relevansen, 
merværdien på europæisk plan, 
mainstreaming i Kommissionens 
forskellige tjenestegrene og ved Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil og 
mulighederne for forenkling af denne 
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forordning. 

Evalueringsrapporterne baseres på 
indikatorer, som Kommissionen vedtager 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17a."

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17a, som 
fastlægger de indikatorer, som 
evalueringsrapporterne skal udarbejdes 
på grundlag af."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en bedre forankring af EGTS’erne i EU’s sektorspecifikke politikområder. 
Til dette formål er det nødvendigt at øge kendskabet og mainstreame instrumentet i 
Kommissionens forskellige tjenestegrene for fuldt ud at udnytte det potentiale, som EGTS'er 
kan have ud over de territoriale samarbejdsprogrammer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 17 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastsatte betingelser. 

1. (Vedrører ikke den danske tekst)

2. De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges for en ubegrænset
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse.

2. De delegerede beføjelser i artikel 17
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra …*. Kommissionen udarbejder
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

3. Den i artikel 17 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

3. Den i artikel 17 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
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En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet, til ophør. Afgørelsen får virkning 
fra dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller fra en 
senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af eventuelle delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.

En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet, til ophør. Afgørelsen får virkning 
fra dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller fra en 
senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af eventuelle delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.

4. Så snart Kommissionen har vedtaget en
delegeret retsakt, underretter den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

4. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 17 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 3
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ. 

Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af nævnte frist gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse.
Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, angiver begrundelsen 
for sin indsigelse."

_______________
* Indsæt venligst datoen for denne 



PR\901544DA.doc 23/26 PE489.428v01-00

DA

forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis EGTS'er, som er oprettet før 
denne forordnings ikrafttræden, ændrer 
deres aftale og vedtægter, kan de vælge at 
blive underlagt bestemmelserne i denne 
forordning. Hvis de vælger dette, skal de 
anføre dette valg i protokollerne for det 
organ, som har beføjelse til at ændre 
deres aftale og vedtægter.

Or. en

Begrundelse

Allerede eksisterende EGTS'er bør kunne blive omfattet af bestemmelserne i den nye 
forordning, som er mere favorable end bestemmelserne i den gældende forordning (EF) nr. 
1082/2006.
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BEGRUNDELSE

Hensigten med at revidere denne forordning er at mindske de juridiske og 
forvaltningsmæssige vanskeligheder for EGTS'er med hensyn til godkendelsesprocedurer, 
etablering, udøvelse af deres opgaver og forvaltning af deres medarbejdere. Kommissionens 
forslag skal fjerne disse hindringer og resterende lovgivningsmæssige uklarheder, der har ført 
til, at medlemsstaterne har anvendt forordningen på forskellig vis og dermed opstillet en 
række hindringer for korrekt anvendelse af EGTS'er. Kun en forenkling og præcisering af 
reglerne for EGTS'er vil føre til den nødvendige retssikkerhed og skabe stærkere incitamenter 
for kommende partnere til at intensivere deres samarbejde på tværs af regionerne. Ved at gøre 
ordningen mere attraktiv kan denne revision fremme anvendelsen af EGTS som det 
foretrukne instrument for samarbejde mellem geografiske områder inden for EU såvel som 
ved de ydre grænser. Ordføreren understreger samtidig, at der er tale om et frivilligt 
instrument, og at de lokale og regionale myndigheder fortsat skal og vil beslutte, hvilke 
foranstaltninger der er bedst egnet til deres samarbejde. 

Ordføreren glæder sig over udvidelsen af anvendelsesområdet for EGTS og navnlig 
inkluderingen af offentlige foretagender som defineres i direktiv 2004/17/EF som potentielle 
medlemmer. På den anden side synes Kommissionen at have udeladt offentlig-private 
partnerskaber, som yder økonomiske tjenester af almindelig interesse. Et ændringsforslag 
herom udvider derfor listen over foretagender til også at omfatte foretagender, som varetager 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som defineret i afgørelsen1 om anvendelse 
af artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at 
fremme samarbejdet inden for offentlig transport, sundhed, energi eller vandforsyning.

Ordføreren foreslår endvidere, at det skal være lettere at etablere EGTS'er med partnere fra 
tredjelande, uanset om der er involveret partnere fra en eller flere medlemsstater. Hensigten er 
her at ændre kriterierne for at godkende en en-til-en-EGTS, dvs. en EGTS, som består at en 
enhed fra en EU-medlemsstat og en enhed fra et tredjeland eller oversøisk område. I dette 
tilfælde mener ordføreren, at der er behov for en præcisering for at støtte tanken om en 
begrundet godkendelse af eller et begrundet afslag på at oprette en EGTS, hvilket vil betyde, 
at medlemsstaterne vil skulle anvende strenge kriterier i deres vurdering.

Ordføreren går ind for en one-stop-shop, dvs. at en enkelt myndighed udpeget af 
medlemsstaten træffer afgørelse om godkendelsen af en ny EGTS i stedet for mange 
forskellige statslige instanser. Dette er ikke ensbetydende med en enkelt myndighed pr. 
medlemsstat - det ville ikke kunne lade sig gøre, eftersom de føderale medlemsstater består af 
føderale enheder med kompetence til at godkende EGTS'er - men sker for at undgå vage 
definitioner og afkorte lange procedurer som følge af inddragelse af forskellige nationale 
ministerier i nogle medlemsstater. Også her ønsker ordføreren at indføre en kultur med 
begrundet afslag eller godkendelse og udpegning af en enkelt kompetent myndighed pr. 
medlemsstat.   

Den EGTS-platform, som er blevet oprettet af Regionsudvalget, samler alle interessenter på 
politisk og teknisk niveau og bør fungere som et forum for støtte og rådgivning for såvel 

                                               
1 C(2011) 9380 endelig.
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eksisterende som nye EGTS’er.

Regionsudvalget, som har ansvaret for at føre registret over EGTS'er og drive EGTS-
platformen, skal sikre, at aftalen for en ny EGTS publiceres i C-serien i EU-Tidende. Et godt 
samarbejde og udveksling af information mellem Kommissionen og Regionsudvalget vil også 
lette og fremme en bedre anvendelse af EGTS i EU's sektorpolitikker.

Der resterer fortsat hindringer for EGTS'er oprettelse og funktion, som primært skyldes 
langsommelig gennemførelse af denne forordning i medlemsstaterne og utilstrækkelig 
koordination mellem myndigheder. De er imidlertid i lige så høj grad en følge af
utilstrækkeligt samarbejde i EU's sektorspecifikke politikker. Ordføreren vil gerne 
understrege, at EGTS kan anvendes ud over regionalpolitikken og samarbejde mellem 
geografiske områder. EU har allerede udviklet grænseoverskridende strukturer inden for 
sektorpolitikkerne såsom forskning (ERIC - konsortiet for en europæisk 
forskningsinfrastruktur). Andre aktioner, som finansieres med strukturfondsmidler, såsom 
udviklingsprogrammer for landdistrikterne (finansieret af ELFUL), ESF-finansierede 
grænseoverskridende beskæftigelseskontorer, fælles forvaltning af TEN-infrastrukturer eller 
Connecting Europe-faciliteten for transeuropæiske projekter kan udføres af EGTS'er, som 
dermed bidrager til at nå samhørighedspolitikkens mål. For fuldt ud at udnytte potentialet i 
andre EU-politikker må Kommissionen informere og øge kendskabet i sine forskellige 
tjenestegrene. Som næste trin kunne Kommissionens tjenestegrene mainstreame EGTS og 
sikre, at disse enheder er berettiget til alle indkaldelser af forslag rettet til offentlige enheder.

Ordføreren ønsker desuden at drøfte en række andre spørgsmål. Flere EGTS'er har berettet om 
problemer, når de ansøger om EU-midler, som oftest fordi de blev anset for en enkelt enhed 
og ikke som en form for partnerskab bestående af medlemmerne af EGTS'en. I de EU-
finansierede programmer, hvor kun konsortier er støtteberettigede, bør en EGTS også 
automatisk betragtes som berettiget uden at skulle have flere partnere.

Fremtidige relevante lovgivningstiltag bør betragte EGTS'erne som enheder, der letter og 
fremmer samarbejdet mellem geografiske områder. F.eks. kunne en EGTS fungere på det 
indre marked som en grænseoverskridende indkøbsenhed, og den bør derfor medtages i akten 
for det indre marked og de lovgivningsmæssige forslag, der følger med denne.

Ordføreren mener desuden, at Kommissionen bør skabe et gunstigt skattemæssigt miljø for 
EGTS ved at forenkle forvaltningen af moms, undgå dobbeltbeskatning og skabe 
skattemæssige incitamenter, hvor det er muligt uden at forvride konkurrencen.

Det er vigtigt, at EGTS'er får mulighed for at indgå aftaler med andre territoriale myndigheder 
eller enheder, som agerer uden for det område, der dækkes af EGTS'en. Disse partnerskaber 
ville være meget nyttige med henblik på at strukturere de makroregionale strategier og 
involvere partnere i mere bred forstand, f.eks. byer fra tredjelande eller strukturer som 
ESPON, som ellers ikke ville kunne inddrages.

Hvis forordningen skal opnå sit fulde potentiale, skal den i mindre grad være genstand for 
vilkårlig og modstridende fortolkning i medlemsstaterne, som i nogle tilfælde modarbejder de 
mål, der forfølges. Det kan være kontraproduktivt at henføre EGTS'erne til eksisterende 
nationale enheder (f.eks. "syndicat mixte" i Frankrig). EGTS er et europæisk sui generis-
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instrument og skal behandles som et sådant. Medlemsstaterne og deres nationale forvaltninger 
bør forstå, at EGTS ikke er en belastning for deres nationale budgetter og ikke overtager deres 
kompetencer. EGTS er tværtimod et yderst nyttigt instrument med stort potentiale for at 
mindske administrative byrder og operationelle omkostninger og dermed fremme og forbedre 
samarbejdet mellem geografiske områder inden for EU, men også mellem medlemsstater og 
tredjelande.


