
PR\901544RO.doc PE489.428v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2011/0272(COD)

10.5.2012

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, 
simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de 
grupări
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Joachim Zeller



PE489.428v01-00 2/26 PR\901544RO.doc

RO

PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială 
(GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și 
punerii în aplicare a unor astfel de grupări
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0610/2),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175, articolul 209 alineatul (1) și 
articolul (212) alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0324/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere că articolul 3 alineatul (8) Având în vedere că articolul 3 alineatul 

                                               
1 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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(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.

(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, precum și 
întreprinderile cărora li s-a încredințat 
prestarea serviciilor de interes economic 
general finanțate prin compensații pentru 
obligația de serviciu public, în 
conformitate cu criteriile definite în 
Decizia 2012/21/UE a Comisiei din 20 
decembrie 2011 privind aplicarea 
articolului 106 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
cazul ajutoarele de stat sub formă de 
compensații pentru obligația de serviciu 
public1, trebuie să fie, de asemenea, 
reglementate.

__________________
1 JO L 7, 11.1.2012, p. 3.

Or. en

Justificare
Consecvența în raport cu articolul 1 alineatul (3) litera (f).
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
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.

(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. O astfel de GECT 
trebuie să fie instituită în conformitate cu 
unul dintre criteriile indicate la articolul 1 
alineatul (4) punctul (2) din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare
Consecvența în raport cu articolul 1 alineatul (4) punctul (2).

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) GECT pot juca un rol important 
dincolo de programele de cooperare 
teritorială. În acest sens, reglementările 
privind alte fonduri europene ar trebui să 
țină seama, în mai mare măsură, de 
caracterul specific al GECT și să profite 
pe deplin de potențialul acestora în ceea 
ce privește dezvoltarea politicilor 
sectoriale ale Uniunii.  

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
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 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 trebuie să aprobe convenția, cu 
excepția cazului în care se consideră că 
participarea unui membru potențial nu este 
în conformitate cu oricare dintre criteriile 
menționate la articolul 1 alineatul (5) 
litera (a) din prezentul regulament, 
excluzând, în același timp, din domeniul de 
aplicare a examinării orice lege națională 
care solicită norme și proceduri diferite sau 
mai stricte decât cele prevăzute de 
regulamentul privind GECT.

Or. en

Justificare

Consecvența în raport cu articolul 1 alineatul (5) litera (a).

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Cooperarea transfrontalieră în 
cadrul Instrumentului european de 
vecinătate și al Instrumentului de 
asistență pentru preaderare ar trebui să 
cuprindă în mod specific dispoziții privind 
GECT. Viitoarele acorduri de preaderare 
ți asociere ar trebui să recunoască GECT 
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ca forme specifice de parteneriat. În plus, 
statele afectate ar trebui să pună în
aplicare prezentul regulament pentru a 
facilita constituirea viitoarelor grupări.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
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. În consecință, este 
important ca o GECT să poată 
implementa și operații cu sprijin financiar 
din alte surse decât Politica de coeziune a 
Uniunii. GECT ar trebui înțeleasă ca 
fiind un instrument de cooperare 
universal și, în consecință, ar trebui să i 
se acorde eligibilitate deplină în ceea ce 
privește toate fondurile și programele 
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 cel puțin un 
membru în fiecare dintre statele membre 
reprezentate.

Or. en

Justificare

Consecvența în raport cu articolul 8 alineatul (3) litera (a).
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Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
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 poate stabili termenii și condițiile de 
utilizare a unui element de infrastructură 
sau condițiile conform cărora poate fi 
prestat un serviciu de interes economic 
general gestionat de GECT, inclusiv 
tarifele și onorariile care trebuie plătite de 
utilizatori.

Or. en

Justificare

Consecvența în raport cu articolul 1 alineatul (8) litera (b).

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Toate GECT trebuie să se bazeze pe 
un temei juridic european pentru a 
încheia parteneriate cu alte GECT sau cu 
alte persoane juridice în scopul realizării 
de proiecte comune de cooperare. Oferind 
posibilitatea de a încheia acorduri cu alte 
autorități sau entități teritoriale, care 
acționează în afara teritoriului acoperit de 
o GECT aplicată în mod specific 
programelor transnaționale, strategiile 
macro-regionale ar putea fi structurate 
mai ușor. 
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Or. en

Justificare

Consecvența în raport cu articolul 1 alineatul (8) litera (c) nouă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
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.

eliminat

Or. en

Justificare

Este aproape imposibil să se alcătuiască ex ante o listă a legislațiilor europene, naționale și 
regionale pe care va trebui să le aplice GECT în desfășurarea misiunilor sale și în toate 
teritoriile în care intervine.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Orice exemple de bune practici ale 
GECT-urilor care ar putea fi dezvoltate și 
instituite prin intermediul platformei de 
monitorizare a GECT a Comitetului 
Regiunilor ar trebui să țină seama, în 
special, de obiectivele Strategiei 2020 a 
Uniunii, precum și de strategiile macro-
regionale.

Or. en

Justificare
Este important de reamintit că GECT poate juca un rol important în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor UE 2020, care constituie cadrul strategiei de dezvoltare a UE. 
Platforma de monitorizare a GECT, administrată de Comitetul Regiunilor, ar putea fi 
utilizată ca instrument de management și împărtășire a cunoștințelor, la evaluarea celor mai 
bune practici în ceea ce privește realizarea obiectivelor UE 2020 și la utilizarea acestora în 
comun cu toate regiunile UE.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
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) întreprinderi cărora li s-a încredințat 
prestarea unor servicii de interes 
economic general finanțate prin 
compensații pentru obligația de serviciu 
public, în conformitate cu criteriile 
definite în Decizia 2012/21/UE a 
Comisiei.

Or. en
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Justificare

Instrumentul unei GECT are un caracter versatil și dispune de un potențial uriaș în ceea ce 
privește gestionarea infrastructurilor și serviciilor de interes economic general în beneficiul 
cetățenilor europeni, pe teritorii care aparțin mai multor state membre; Date fiind sarcinile 
îndeplinite de aceste întreprinderi, ele contribuie la dezvoltarea activităților și la 
implementarea scopului GECT. Aceste întreprinderi ar trebui, în orice caz, să satisfacă 
principiile de transparență, egalitate de șanse și nediscriminare, în special în privința 
achizițiilor publice și a ocupării forței de muncă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 3a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) GECT poate fi alcătuită din membri 
care provin de pe teritoriul unui singur stat 
membru și al unei singure țări terțe sau 
teritoriu de peste mări, în cazul în care
statul membru respectiv consideră că o 
astfel de GECT este în conformitate cu 
domeniul de aplicare a cooperării sale 
teritoriale sau a relațiilor sale bilaterale 
cu țara terță sau teritoriul de peste mări.

(2) GECT poate fi alcătuită din membri 
care provin de pe teritoriul unui singur stat 
membru și al unei singure țări terțe sau 
teritoriu de peste mări, în cazul în care
obiectivele și misiunile care figurează în 
proiectul de convenție transmis statului
membru sunt în conformitate cu domeniul 
de aplicare:

(a) a cooperării teritoriale a statului 
membru cu țara terță sau cu teritoriul de 
peste mări sau 
(b) a unui program de cooperare 
teritorială europeană cu țara terță sau cu 
teritoriul de peste mări sau 
(c) a relațiilor bilaterale ale statului 
membru cu țara terță sau cu teritoriul de 
peste mări.

Or. en

Justificare

Criteriile care determină autorizarea sau respingerea creării unei GECT ai cărei membri 
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provin de pe teritoriul unui singur stat membru și al unei singure țări terțe sau al unui 
teritoriu de peste mări trebuie să fie obiective și să corespundă unuia dintre cele trei criterii 
prezentate în amendament. Crearea unei astfel de GECT nu trebuie lăsată la latitudinea 
fiecărui stat membru.

Amendamentul 13

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

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),
autoritatea competentă desemnată de 
fiecare stat membru în cauză aprobă 
convenția, ținând seama de structura sa 
constituțională, și participarea membrului 
potențial la GECT, cu excepția cazurilor 
următoare, în care consideră că această 
participare:

(a) nu respectă prezentul regulament, alte 
legi ale Uniunii privind activitățile GECT  
sau

(b) dreptul intern privind competențele 
membrului potențial , în conformitate cu 
dispozițiile articolului 7 alineatul (2) sau
(c) nu se justifică din rațiuni legate de 
ordinea publică a statului membru 
respectiv.

În acest caz, autoritatea competentă 
desemnată de fiecare stat membru expune 
motivele refuzului său sau propune 
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modificările care trebuie aduse convenției 
pentru a permite participarea membrului 
potențial.

Or. en

Justificare

Competența unui membru din fiecare stat membru este suficientă pentru a justifica 
participarea tuturor celorlalți membri din statul membru respectiv (articolul 7 alineatul (2)). 
Dispozițiile articolului 4 alineatul (3), privind verificarea adecvării competențelor membrilor 
la obiectivul GECT, trebuie aduse în conformitate cu cele ale articolului 7 alineatul (2). 
Refuzarea unei participări care nu este motivată de interesul general se suprapune cu 
verificarea dacă participarea membrului este în conformitate cu dispozițiile regulamentului, 
dat fiind că regulamentul definește deja domeniul de intervenție a GECT la articolul 1 
alineatul (2).

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Convenția și statutele și orice 
modificare ulterioară a acestora sunt 
înregistrate și/sau publicate în conformitate 
cu dreptul intern aplicabil în statul membru 
în care GECT-ul în cauză își are sediul. 
GECT dobândește personalitate juridică la 
data înregistrării sau a publicării, în funcție 
de cea care are loc mai întâi. Membrii 
informează statele membre în cauză, 
Comisia și Comitetul Regiunilor cu privire 
la înregistrarea sau publicarea convenției.

(1) Convenția și statutele și orice 
modificare ulterioară a acestora sunt 
înregistrate și/sau publicate în conformitate 
cu dreptul intern aplicabil în statul membru 
în care GECT-ul în cauză își are sediul, iar 
apoi sunt publicate în celelalte state 
membre ale membrilor GECT. GECT 
dobândește personalitate juridică la data 
înregistrării sau a publicării în statul 
membru în care își are sediul, în funcție 
de cea care are loc mai întâi. Membrii 
informează statele membre în cauză și 
Comitetul Regiunilor cu privire la 
înregistrarea sau publicarea convenției.

(2) GECT se asigură că, în termen de zece 
zile lucrătoare de la înregistrarea sau 
publicarea convenției, o cerere este 
transmisă Comisie în conformitate cu 
modelul care figurează în anexa la 

(2) GECT se asigură că, în termen de zece 
zile lucrătoare de la înregistrarea sau 
publicarea convenției, o cerere este 
transmisă Comitetului Regiunilor în 
conformitate cu modelul care figurează în 
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prezentul regulament. Comisia transmite 
apoi această cerere Oficiului pentru 
Publicații al Uniunii Europene în scopul 
publicării unui aviz în seria C a Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene în care se 
anunță crearea GECT, incluzând 
informațiile stabilite în anexa la prezentul 
regulament.”

anexa la prezentul regulament. Comitetul 
Regiunilor transmite apoi această cerere 
Oficiului pentru Publicații al Uniunii 
Europene în scopul publicării unui aviz în 
seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene în care se anunță crearea GECT, 
incluzând informațiile stabilite în anexa la 
prezentul regulament.”

Or. en

Justificare

Comitetul Regiunilor, care este însărcinat cu ținerea registrului GECT și cu funcționarea 
Platformei GECT, trebuie să asigure publicarea convenției în seria C. Publicarea convenției 
și a statutelor exclusiv în statul membru în care își are sediul social GECT în cauză ar fi 
discriminatorie și ar atrage dificultăți în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor în materie de 
transparență și dreptul cetățenilor la informare.

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) GECT poate realiza alte acțiuni
specifice de cooperare teritorială între 
membrii săi și în cadrul obiectivului 
prevăzut la articolul 1 alineatul (2), cu sau 
fără sprijin financiar din partea Uniunii.

(3) GECT poate realiza alte acțiuni 
specifice de cooperare teritorială între 
membrii săi și în cadrul obiectivului 
prevăzut la articolul 1 alineatul (2), cu sau 
fără sprijin financiar din partea Uniunii.

În mod specific, misiunile unei GECT pot 
viza punerea în practică a programelor de 
cooperare sau părți ale acestora sau a 
operațiunilor susținute de către Uniune prin 
intermediul Fondului European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European și/sau Fondului de Coeziune.

În mod specific, misiunile unei GECT pot 
viza punerea în practică a programelor de 
cooperare sau părți ale acestora sau a 
operațiunilor susținute de către Uniune prin 
intermediul Fondului European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European și/sau Fondului de Coeziune.

Printre sarcinile unei GECT se poate 
număra și implementarea operațiilor 
sprijinite prin oricare alt fond al Uniunii. 

Statele membre pot limita acțiunile pe care Statele membre pot limita acțiunile pe care 
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GECT-urile le pot desfășura fără sprijin 
financiar din partea Uniunii. Cu toate 
acestea, statele membre nu exclud acele 
acțiuni care fac obiectul priorităților de 
investiții, în temeiul politicii de coeziune a 
Uniunii, astfel cum au fost adoptate pentru 
perioada 2014-2020.”

GECT-urile le pot desfășura fără sprijin 
financiar din partea Uniunii. Cu toate 
acestea, statele membre nu exclud acele 
acțiuni care fac obiectul priorităților de 
investiții, în temeiul politicii de coeziune a 
Uniunii, astfel cum au fost adoptate pentru 
perioada 2014-2020.”

Or. en

Justificare

GECT-urile trebuie să aibă posibilitatea de a solicita finanțări în cadrul oricărui program al 
UE și de a participa la orice solicitare sau inițiativă. Formularea nu este suficient de clară 
pentru a garanta că GECT pot implementa și operații cu sprijinul financiar al UE în afara 
Politicii de coeziune. GECT ar trebui înțeleasă ca fiind un instrument de cooperare universal 
și, în consecință, ar trebui să i se acorde eligibilitate deplină în ceea ce privește toate 
fondurile și programele Uniunii.

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
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, 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, sau termenii și condițiile 
conform cărora este prestat un serviciu de 
interes economic general gestionat de 
GECT, inclusiv tarifele și onorariile care 
trebuie plătite de utilizatori.”

Or. en

Justificare

Trebuie să se ofere GECT posibilitatea de a stabili tarife și onorarii pentru serviciile de 
interes economic general pe care le organizează fără a gestiona infrastructura 
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corespunzătoare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La alineatul (5) se adaugă următorul 
paragraf:
„Orice GECT poate încheia o convenție 
cu altă GECT sau cu orice organism care 
poate deveni membru al unei GECT, în 
scopul realizării unui proiect de cooperare 
teritorială europeană în cadrul misiunilor 
comune ale GECT sau ale organismelor 
semnatare în cauză.
Convenția conține cel puțin următoarele 
elemente: obiectivele cooperării, 
repartizarea misiunilor între semnatari, 
durata și valoarea estimată a 
angajamentelor semnatarilor, precum și 
legislația aplicabilă convenției.”

Or. en

Justificare

Toate GECT trebuie să se bazeze pe un temei juridic european pentru a încheia parteneriate 
cu alte GECT sau cu alte persoane juridice în scopul realizării de proiecte comune de 
cooperare. Posibilitatea de a încheia acorduri cu alte autorități sau entități teritoriale care 
acționează în afara teritoriului unei GECT, aplicată în mod specific programelor 
transnaționale, ar fi foarte utilă pentru structurarea strategiilor macro-regionale.

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. en

Justificare

Este aproape imposibil să se alcătuiască ex ante o listă a legislațiilor europene, naționale și 
regionale pe care va trebui să le aplice GECT în desfășurarea misiunilor sale și în toate 
teritoriile în care intervine.

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care răspunderea a cel 
puțin unui membru al GECT este limitată 
sau exclusă prin dreptul în baza căruia 
aceasta este stabilită, ceilalți membri își pot
limita, de asemenea, răspunderea în 
convenție.

(2a) În cazul în care răspunderea a cel 
puțin unui membru al GECT este limitată 
sau exclusă prin dreptul în baza căruia 
aceasta este stabilită, ceilalți membri își pot 
limita, de asemenea, răspunderea în 
convenție.

Denumirea GECT ai cărei membri au 
răspundere limitată cuprinde termenul 
„limitată”.

Licitațiile și contractele încheiate de o 
GECT ai cărei membri au răspundere 
limitată menționează că GECT are 
răspundere „limitată” și membrii care au 
răspundere limitată, precum și referirile 
la orice contract de asigurare obținut de 
GECT.

Cerința privind publicitatea convenției, a 
statutelor și a conturilor unei GECT ai 
cărei membri au răspundere limitată este 
cel puțin egală cu cele necesare pentru alte 
entități juridice ai căror membri au o 
răspundere limitată, stabilită în 

Cerința privind publicitatea convenției, a 
statutelor și a conturilor unei GECT ai 
cărei membri au răspundere limitată este 
cel puțin egală cu cele necesare pentru alte 
entități juridice ai căror membri au o 
răspundere limitată, stabilită în 
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conformitate cu dreptul statului membru în 
care această GECT își are sediul.

conformitate cu dreptul statului membru în 
care această GECT își are sediul.

În cazul unei GECT ai cărei membri au 
răspundere limitată, statele membre pot 
solicita ca GECT să subscrie asigurările 
corespunzătoare pentru a acoperi riscurile 
specifice activităților GECT.

În cazul unei GECT ai cărei membri au 
răspundere limitată, statele membre pot 
solicita ca GECT să subscrie asigurările 
corespunzătoare pentru a acoperi riscurile 
specifice activităților GECT.

Or. en

Justificare

Numai potențialii creditori ai GECT au interesul de a cunoaște anticipat amploarea 
angajamentelor financiare ale membrilor GECT; de aceea, adăugarea mențiunii „cu 
răspundere limitată” la numele GECT nu permite comunicarea dimensiunilor 
angajamentelor financiare ale membrilor sau a sistemelor de asigurare de care ar putea 
beneficia GECT.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană mandatează 
platforma GECT, aflată sub egida 
Comitetului Regiunilor, să asigure 
monitorizarea activităților GECT 
existente și în curs de constituire, să 
organizeze un schimb de practici optime, 
să identifice mizele comune și să propună 
îmbunătățirea integrării GECT în 
diversele politici sectoriale ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Platforma GECT este instrumentul adecvat în cadrul căruia GECT-urile pot fi monitorizate și 
se pot efectua schimburi în legătură cu practicile optime și cu provocările cu care trebuie să 
se confrunte atât GECT existente, cât și cele în curs de constituire, astfel încât GECT să fie 
mai larg folosite în contextul politicilor sectoriale ale UE.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Până la jumătatea anului 2018, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Regiunilor un 
raport de evaluare privind aplicarea, 
eficacitatea, eficiență, relevanța, valoarea 
adăugată europeană și posibilitățile de 
simplificare ale prezentul regulament.

„Până la jumătatea anului 2018, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului și Comitetului Regiunilor un 
raport de evaluare privind aplicarea, 
eficacitatea, eficiență, relevanța, valoarea 
adăugată europeană, integrarea în 
diferitele servicii ale Comisiei și de către 
Serviciul European de Acțiune Externă și 
posibilitățile de simplificare ale prezentul 
regulament. 

Rapoartele de evaluare se bazează pe 
indicatori adoptați de Comisie prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 17a.”

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 17a, 
care stabilește indicatorii pe baza cărora 
se întocmesc rapoartele de evaluare.”

Or. en

Justificare

GECT trebuie integrate mai bine în domeniile politice cu specificitate sectorială ale UE.. În 
acest scop, se impune ridicarea nivelului de conștientizare și integrarea instrumentului în 
diferitele servicii ale Comisiei, pentru a profita pe deplin de potențialul pe care GECT îl pot 
avea dincolo de programele de cooperare teritorială.

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006
Articolul 17a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol. 

(1) Competența de a adopta acte delegate îi 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute la prezentul articol. 

(2) Delegările de competențe menționate în 
prezentul regulament sunt acordate pentru 

(2) Delegările de competențe menționate la 
articolul 17 se conferă Comisiei pe o 
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o perioadă de timp nedeterminată de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

perioadă de cinci ani de la …*. Comisia 
întocmește un raport privind delegarea de 
competențe cu cel puțin înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit pe perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune unei 
astfel de prelungiri cel târziu cu 3 luni 
înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

(3) Delegările de competențe menționate la 
articolul 17 pot fi revocate în orice moment 
de Parlamentul European sau de Consiliu.

(3) Delegările de competențe menționate la 
articolul 17 pot fi revocate în orice moment 
de Parlamentul European sau de Consiliu.

Decizia de revocare anulează dreptul de 
delegare a competenței specificate în 
decizia respectivă. Decizia respectivă intră 
în vigoare în ziua următoare publicării sale 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în aceasta. 
Decizia respectivă nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate deja în 
vigoare.

Decizia de revocare anulează dreptul de 
delegare a competenței specificate în 
decizia respectivă. Decizia respectivă intră 
în vigoare în ziua următoare publicării sale 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în aceasta. 
Decizia respectivă nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate deja în 
vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(5) Actele delegate intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu formulează obiecțiuni în termen de 
două luni de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European sau 
Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 
perioadei în cauză, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor prezenta obiecțiuni. 
Acest termen se prelungește cu două luni
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 17 intră în vigoare în termen 
de doar dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu formulează obiecțiuni în 
termen de trei luni de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European sau 
Consiliului sau dacă, înainte de expirarea 
perioadei în cauză, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor prezenta obiecțiuni 
Acest termen se prelungește cu 3 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului. 

Dacă la expirarea acestui termen nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au prezentat obiecții față de actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare la data prevăzută în actul 
respectiv.
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Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective dacă atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia în legătură cu intenția lor de a 
nu prezenta obiecții.
În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune actului delegat, 
acesta nu intră în vigoare. Instituția care 
prezintă obiecții față de actul delegat 
indică motivele acestora.”

_______________
* A se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care GECT înființate 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament își modifică 
convenția sau statutul, ele pot opta pentru 
a intra în sfera de aplicare a prevederilor 
prezentului regulament. În cazul unei 
astfel de opțiuni, acestea își indică 
alegerea în registrele organismului 
împuternicit să le modifice convenția și 
statutele.

Or. en

Justificare

GECT deja constituite trebuie să poată beneficia de dispozițiile prezentului regulament, care 
sunt mai favorabile decât prevederile Regulamentului (CE) nr. 1082/2006.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Revizuirea prezentului regulament urmărește reducerea dificultăților juridice și administrative 
cu care se confruntă GECT în ceea ce privește procedurile de aprobare, constituirea, 
îndeplinirea misiunilor și managementul personalului lor. Propunerea Comisiei este concepută 
să elimine aceste obstacule și să clarifice incertitudinile juridice persistente create în statele 
membre ca urmare a aplicării inconsecvente a regulamentului și care ridică o serie de bariere 
în calea instituirii GECT. Normele simplificate și clare de reglementare a GECT sunt 
singurele care vor conduce la securitatea juridică necesară și vor stimula mai puternic viitorii 
parteneri să-și intensifice cooperarea transregională. Consolidându-le atractivitatea, această 
revizuire poate încuraja utilizarea GECT-urilor ca instrument preferat de cooperare teritorială 
în cadrul UE și la frontierele sale exterioare. Raportorul subliniază, totodată, caracterul 
facultativ al instrumentului și faptul că autoritățile locale și regionale trebuie și vor continua 
să decidă în ceea ce privește măsurile cele mai potrivite pentru cooperarea lor. 

Raportorul salută extinderea sferei de aplicare a GECT și, în special, includerea 
întreprinderilor publice ca membri potențiali, în sensul Directivei 2004/17/CE. Pe de altă 
parte, Comisia pare să fi omis parteneriatele public-private care furnizează servicii economice 
de interes general. În consecință, un amendament corespunzător vizează extinderea listei 
întreprinderilor prin includerea celor însărcinate să furnizeze servicii de interes economic 
general, conform definițiilor din decizia1 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în vederea stimulării cooperării în domeniile 
transportului public, sănătății, energiei sau alimentării cu apă.

Mai mult, raportorul propune explicit facilitarea constituirii GECT cu parteneri din țări terțe, 
indiferent dacă sunt implicați parteneri din unul sau mai multe state membre. Intenția este 
aceea de a modifica criteriile de autorizare a GECT-urilor 1 la 1 – constituite dintr-o entitate 
dintr-un stat membru și o entitate dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu de peste mări. În acest 
caz, raportorul este încredințat că se impune o clarificare în sprijinul ideii unei aprobări sau a 
unei respingeri motivate a constituirii unei GECT, ceea ce înseamnă că statele membre să 
aplice criterii de evaluare stricte.

Raportorul pledează pentru un ghișeu unic, ceea ce implică desemnarea de către statele 
membre a unei singure autorități care să decidă în ceea ce privește autorizarea unei noi GECT, 
în locul unei multitudini de departamente guvernamentale. Aceasta nu înseamnă o singură 
autoritate pe stat membru – ceea ce ar fi, de fapt, imposibil, deoarece statele membre federale 
ale UE sunt constituite din entități federale competente să autorizeze GECT –, ci evitarea 
definițiilor vagi și reducerea duratei procedurilor, care sunt, în unele state, îndelungate din 
cauza intervenției mai multor ministere. Încă o dată, intenția raportorului este aceea de a 
institui o cultură a respingerii sau aprobării motivate și a desemnării unei autorități 
competente pe stat membru.   

Platforma GECT creată de Comitetul Regiunilor aduce toate părțile interesate împreună, la 
nivel politic și tehnic, oferind un forum pentru sprijinirea și consilierea atât a GECT existente, 
cât și a celor în curs de constituire.

                                               
1 C(2011) 9380 final.
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Comitetul Regiunilor, însărcinat cu ținerea registrului GECT și cu menținerea în funcțiune a 
Platformei GECT, asigură publicarea convenției noilor GECT în seria C a Jurnalului Oficial.
De asemenea, un schimb de informații și o cooperare susținute între Comisie și Comitetul 
Regiunilor vor facilita și vor promova o utilizare în condiții mai bune a GECT în cadrul 
politicilor sectoriale ale UE.

Obstaculele care împiedică constituirea și buna funcționare a GECT sunt persistente, ele fiind 
cauzate, în principal, de durata mare a procesului de implementare a prezentului regulament 
de către statele membre și de coordonarea insuficientă dintre autorități. Ele sunt însă generate 
și de o incorporare insuficientă în politicile sectoriale specifice ale UE. Raportorul dorește să 
sublinieze că GECT pot fi utilizate dincolo de politica regională și cooperarea teritorială. UE a 
dezvoltat deja structuri transfrontaliere în cadrul unor politici sectoriale, cum este aceea 
privind cercetarea (Consorțiul pentru o Infrastructură Europeană de Cercetare – ERIC). Prin 
intermediul GECT pot fi derulate și alte acțiuni finanțate din fonduri structurale, cum ar fi 
programele de dezvoltare rurală (finanțate din FEADER), agențiile transfrontaliere de ocupare 
a forței de muncă finanțate din FSE, administrarea în comun a infrastructurilor TEN sau 
Mecanismul Conectarea Europei pentru proiectele transeuropene, contribuind astfel la 
atingerea obiectivelor Politicii de coeziune. Pentru a exploata pe deplin acest potențial în alte 
politici ale UE, Comisia trebuie să furnizeze informații și să ridice gradul de conștientizare în 
cadrul diferitelor sale servicii. Într-o a doua etapă, serviciile Comisiei ar putea raționaliza 
GECT, asigurându–le eligibilitatea pentru toate solicitările de propuneri adresate 
organismelor publice.

De asemenea, raportorul ar dori să pună în discuție mai multe aspecte suplimentare. Mai 
multe GECT au raportat că au întâmpinat dificultăți atunci când au solicitat finanțări UE, de 
cele mai multe ori pentru că au fost identificate ca o entitate unică, și nu ca o formă de 
parteneriat al mai multor membri în cadrul GECT. În cadrul acelor programe finanțate de UE 
pentru care sunt eligibile exclusiv consorțiile, GECT ar trebui să fie considerate eligibile în 
mod automat, fără a mai fi nevoie de alți parteneri, suplimentari.

Viitoarele măsuri legislative pertinente ar trebui să considere GECT în consecință, ca entități 
care facilitează și intensifică cooperarea teritorială. De exemplu, o GECT ar putea acționa pe 
piața unică ca organism transfrontalier de achiziții publice și, în consecință, ar trebui să fie 
luat în considerare în cadrul Actului privind piața unică și al propunerilor legislative care îl 
însoțesc.

De asemenea, raportorul este încredințat că Comisia Europeană ar trebui să creeze pentru 
GECT un mediu fiscal favorabil, simplificând gestionarea TVA, evitând situațiile de 
impozitare dublă și oferind stimulente fiscale acolo unde este cu putință fără ca prin aceasta să 
fie denaturată concurența.

Este important ca GECT-urilor să li acorde posibilitatea de a semna acorduri cu alte entități 
sau autorități teritoriale care activează în afara teritoriului lor. Aceste parteneriate ar fi 
deosebit de utile pentru structurarea strategiilor macro-regionale și pentru angajarea 
partenerilor într-un sens mai larg, cum ar fi, de exemplu, orașele din țările terțe sau structurile 
de tip ESPON, care nu ar putea fi implicate în alt fel. 
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Pentru a-și atinge pe deplin potențialul, acest regulament trebuie să fie mai puțin expus 
interpretărilor arbitrare și contradictorii ale statelor membre care, în unele cazuri, evoluează 
împotriva obiectivelor urmărite. Asimilarea GECT cu unele organisme naționale existente (de 
exemplu, cu „syndicats mixtes”, în Franța) ar putea fi contraproductivă. GECT este un 
instrument european sui generis și trebuie tratată ca atare. Statele membre și administrațiile 
lor naționale ar trebui să înțeleagă că GECT-urile nu constituie o povară pentru bugetele lor 
naționale și că acestea din urmă nu își asumă competențele ce le revin celor dintâi. GECT 
sunt, mai degrabă, un instrument extrem de util, cu un mare potențial în ceea ce privește 
reducerea poverii administrative și a costurilor operaționale, încurajând și intensificând astfel 
procesul de cooperare teritorială nu numai în interiorul UE, ci și între statele membre și țările 
terțe.


