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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi 
evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, 
poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2011)0610/2),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 175, 209(1) in 212(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C7-0324/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...1 ,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2 ,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7–0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Medtem ko člen 3(1)(d) uredbe EZTS 
določa, da lahko osebe zasebnega prava 
postanejo člani EZTS, če se obravnavajo 
kot „osebe javnega prava“ v smislu 

(8) Medtem ko člen 3(1)(d) uredbe EZTS 
določa, da lahko osebe zasebnega prava 
postanejo člani EZTS, če se obravnavajo 
kot „osebe javnega prava“ v smislu 

                                               
1 UL C ... /Še neobjavljeno v Uradnem listu.
2 UL C ... /Še neobjavljeno v Uradnem listu.
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člena 1(9) Direktive 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev, se bodo lahko EZTS v prihodnosti 
uporabljala tudi za skupno upravljanje 
javnih storitev splošnega gospodarskega 
interesa ali infrastruktur. Torej lahko člani 
EZTS postanejo tudi drugi akterji 
zasebnega ali javnega prava. Zato je treba 
zajeti tudi „javna podjetja“ v smislu 
člena 2(1)(b) Direktive 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev.

člena 1(9) Direktive 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev, se bodo lahko EZTS v prihodnosti 
uporabljala tudi za skupno upravljanje 
javnih storitev splošnega gospodarskega 
interesa ali infrastruktur. Torej lahko člani 
EZTS postanejo tudi drugi akterji 
zasebnega ali javnega prava. Zato je treba 
zajeti tudi „javna podjetja“ v smislu 
člena 2(1)(b) Direktive 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev, pa 
tudi podjetja, ki so pooblaščena za 
opravljanje storitev splošnega 
gospodarskega pomena in se financirajo 
iz nadomestil za javne storitve v skladu z 
merili iz Odločbe Komisije 2012/21/EU o 
uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za državne pomoči v obliki 
nadomestila za javne storitve1.

__________________
1 UL L 7, 11.1.2012, str. 3.

Or. en

Obrazložitev
Skladnost s členom 1(3)(f).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Evropsko teritorialno sodelovanje se 
od leta 1990 podpira s finančnimi 
instrumenti v okviru kohezijske politike in 
v tem okviru je bilo v omejenem številu 
primerov vedno mogoče sodelovanje med 
samo eno državo članico in tretjo državo. 

(11) Evropsko teritorialno sodelovanje se 
od leta 1990 podpira s finančnimi 
instrumenti v okviru kohezijske politike in 
v tem okviru je bilo v omejenem številu 
primerov vedno mogoče sodelovanje med 
samo eno državo članico in tretjo državo. 
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Zato je treba pravni instrument EZTS 
razširiti tudi na tak okvir sodelovanja.

Zato je treba pravni instrument EZTS 
razširiti tudi na tak okvir sodelovanja. 
Ustanovitev takega EZTS mora biti v 
skladu z enim od meril iz točke (2) člena 
1(4) te uredbe.

Or. en

Obrazložitev
Skladnost s členom 1(4), točka 2.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) EZTS imajo lahko pomembno vlogo 
poleg tiste v okviru programov 
regionalnega sodelovanja. Glede na to bi 
morali v uredbah o drugih evropskih 
skladih bolj upoštevati posebno naravo 
EZTS in v celoti izkoristiti njihov 
potencial pri razvoju sektorskih politik 
Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pojasniti je treba, da morajo države 
članice konvencijo odobriti, razen če 
menijo, da sodelovanje bodočega člana ni v 
skladu z uredbo EZTS, drugimi določbami 
prava Unije v zvezi z dejavnostmi EZTS, 
kot so določene v osnutku konvencije, ali 
z nacionalnim materialnim pravom v zvezi 
s pristojnostmi bodočega člana, razen če 

(15) Pojasniti je treba, da morajo države 
članice konvencijo odobriti, razen če 
menijo, da sodelovanje bodočega člana ni v 
skladu z merili iz člena 1(5) te uredbe, 
hkrati pa je treba iz obsega preučitve 
izključiti vsako nacionalno zakonodajo, ki 
vsebuje druge ali strožje pravila in 
postopke od tistih, predvidenih z uredbo 
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takšno sodelovanje ni utemeljeno z razlogi 
javnega interesa ali javne politike zadevne 
države članice, hkrati pa je treba iz obsega 
preučitve izključiti vsako nacionalno 
zakonodajo, ki vsebuje druge ali strožje 
pravila in postopke od tistih, predvidenih z 
uredbo EZTS.

EZTS.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost s členom 1(5)(a).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) V okviru evropskega sosedskega 
instrumenta in evropskega instrumenta za 
predpristopno pomoč bi morali v 
kontekstu čezmejnega sodelovanja 
vključiti posebne določbe o EZTS. 
Prihodnji predpristopni in pridružitveni 
sporazumi Unije bi morali omogočati, da 
se EZTS priznajo kot posebna oblika 
partnerstva. Poleg tega bi morale države, 
ki jih bo to zadevalo, izvajati uredbo, da bi 
olajšale oblikovanje združenj v 
prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Namen EZTS je treba razširiti, da bo 
zajemal lajšanje in spodbujanje 

(19) Namen EZTS je treba razširiti, da bo 
zajemal lajšanje in spodbujanje 
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teritorialnega sodelovanja na splošno, 
vključno s strateškim načrtovanjem ter 
upravljanjem regionalnih in lokalnih zadev 
v skladu s kohezijsko politiko in drugimi 
politikami Unije, s čimer se bo prispevalo 
k strategiji Evropa 2020 ali izvajanju 
makroregionalnih strategij. Poleg tega je 
treba pojasniti, da mora biti določena 
pristojnost, ki je potrebna za učinkovito 
izvajanje EZTS, reprezentativna za 
najmanj enega člana iz vsake zastopane 
države članice.

teritorialnega sodelovanja na splošno, 
vključno s strateškim načrtovanjem ter 
upravljanjem regionalnih in lokalnih zadev 
v skladu s kohezijsko politiko in drugimi 
politikami Unije, s čimer se bo prispevalo 
k strategiji Evropa 2020 ali izvajanju 
makroregionalnih strategij. Zato je treba 
zagotoviti, da lahko EZTS izvaja 
dejavnosti tudi s finančno podporo, ki se 
zagotovi iz drugih politik razen kohezijske 
politike Unije. EZTS je treba razumeti kot 
univerzalni instrument za sodelovanje in 
mora biti zato v celoti upravičeno do 
finančnih sredstev iz vseh skladov in 
programov Unije. Poleg tega je treba 
pojasniti, da mora biti določena pristojnost, 
ki je potrebna za učinkovito izvajanje 
EZTS, reprezentativna za najmanj enega 
člana iz vsake zastopane države članice.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost s členom 8, odstavek a (3).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Čeprav je določeno, da naloge med 
drugim ne vključujejo izvajanja 
„regulativnih pooblastil“, kar ima lahko v 
različnih državah članicah različne pravne 
posledice, je vseeno treba navesti, da lahko 
skupščina EZTS določi pogoje za uporabo 
dela infrastrukture, ki jo EZTS upravlja, 
vključno s tarifami in pristojbinami, ki jih 
plačajo uporabniki.

(22) Čeprav je določeno, da naloge med 
drugim ne vključujejo izvajanja 
„regulativnih pooblastil“, kar ima lahko v 
različnih državah članicah različne pravne 
posledice, je vseeno treba navesti, da lahko 
skupščina EZTS določi pogoje za uporabo 
dela infrastrukture, ki jo EZTS upravlja, ali 
pogoje, v skladu s katerimi se lahko 
zagotovi storitev splošnega gospodarskega 
pomena, vključno s tarifami in 
pristojbinami, ki jih plačajo uporabniki.

Or. en
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Obrazložitev

Skladnost s členom 1(8)(b).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vsi EZTS bi morali imeti možnost, 
da za vzpostavitev partnerstev z drugimi 
EZTS ali drugimi pravnimi osebami z 
namenom izvajanja skupnih projektov 
sodelovanja uporabljajo evropsko pravno 
podlago. Če bi omogočili sklepanje 
sporazumov z drugimi teritorialnimi 
organi ali subjekti, ki delujejo zunaj 
ozemlja, ki ga zajema EZTS, ki se izvaja 
posebej za nadnacionalne programe, bi 
lahko lažje strukturirali makroregionalne 
strategije.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost s členom 1(8), točka c (novo).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Določiti je treba, da se v konvenciji 
ne sme samo ponoviti sklicevanje na 
veljavno pravo na splošno, kot je že 
določena v členu 2, ampak je treba navesti 
posebno zakonodajo Unije ali nacionalna 
pravila, ki se uporabljajo za EZTS kot 
pravno osebo ali njegove dejavnosti. Poleg 
tega je treba določiti, da so takšna 
nacionalna zakonodaja ali pravila lahko 
nacionalna zakonodaja ali pravila države 

črtano
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članice, v kateri statutarni organi izvajajo 
svoja pooblastila – zlasti če osebje, ki dela 
pod direktorjevo odgovornostjo, deluje v 
državi članici, ki ni država članica 
registriranega sedeža EZTS – ali v kateri 
EZTS opravlja dejavnosti, vključno z 
državo, v kateri upravlja javne storitve 
splošnega gospodarskega interesa ali 
infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Seznam evropske, nacionalne in regionalne zakonodaje, ki naj bi jo EZTS uporabljali pri 
izvajanju svojih nalog in nasploh pri svojem delovanju, je skoraj nemogoče sestaviti vnaprej.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Vsi primeri najboljših praks EZTS, 
ki bi jih bilo mogoče razviti in opredeliti v 
okviru platforme Odbora regij za 
spremljanje EZTS, bi morali posebej 
upoštevati cilje strategije 2020 in 
makroregionalnih strategij Unije.

Or. en

Obrazložitev
Treba je opozoriti, da imajo lahko EZTS pomembno vlogo pri doseganju ciljev EU 2020, ki so 
okvir za razvojno strategijo Unije. Platformo za spremljanje EZTS, ki jo upravlja Odbor regij, 
bi lahko uporabljali kot orodje za upravljanje in izmenjavo najboljših praks, da se dosežejo 
cilji EU 2020 in se te najboljše prakse izmenjujejo med vsemi regijami EU.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 3 – odstavek 1 – prvi pododstavek – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) podjetja, pooblaščena za opravljanje 
storitev splošnega gospodarskega pomena, 
ki se financirajo iz nadomestil za javne 
storitve v skladu z merili iz Odločbe 
Komisije 2012/21/EU.

Or. en

Obrazložitev

Instrument EZTS je večnamensko orodje in ima velik potencial za upravljanje infrastruktur 
ter izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena, ki so v korist evropskim državljanom, 
na območjih, ki se razprostirajo v več držav članic. Glede na naloge, ki jih ta podjetja 
izvajajo, bi prispevala k razvoju in izvajanju dejavnosti za namene EZTS. Ta podjetja bi 
morala vsekakor ustrezati načelom preglednosti, enakih možnosti in nediskriminacije, zlasti 
pri javnem naročanju in zaposlovanju.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 3a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. EZTS lahko sestavljajo člani, ki 
prihajajo z ozemlja ene same države 
članice in ene tretje države ali z enega 
čezmorskega ozemlja, če zadevna država 
članica meni, da takšno EZTS spada v 
okvir njenega teritorialnega sodelovanja
ali njenih dvostranskih odnosov s tretjo 
državo ali čezmorskim ozemljem.“

2. EZTS lahko sestavljajo člani, ki 
prihajajo z ozemlja ene same države 
članice in ene tretje države ali z enega 
čezmorskega ozemlja, če cilji in naloge iz 
osnutka konvencije, ki je bil predložen 
državi članici, spadajo v okvir:

(a) teritorialnega sodelovanja države 
članice s tretjo državo ali čezmorskim 
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ozemljem ali 
(b) programa evropskega teritorialnega 
sodelovanja s tretjo državo ali čezmorskim 
ozemljem ali 
(c) dvostranskih odnosov države članice s 
tretjo državo ali čezmorskim ozemljem.“

Or. en

Obrazložitev

Merila za odobritev ali zavrnitev ustanovitve EZTS, katerega člani prihajajo iz ene države 
članice in ene tretje države ali čezmorskega ozemlja, bi morala biti objektivna in v skladu z 
enim od treh meril iz predloga spremembe. Ustanavljanje te vrste EZTS ne bi smelo biti 
prepuščeno posameznim državam članicam.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Ko bodoči član v skladu z odstavkom 2 
uradno obvesti zadevno državo članico, ta 
odobri konvencijo – pri tem upošteva svojo 
ustavno strukturo – in sodelovanje 
bodočega člana v EZTS, razen če meni, da 
takšno sodelovanje ni v skladu s to uredbo, 
drugo pravo Unije v zvezi z dejavnostmi 
EZTS ali nacionalno zakonodajo v zvezi s 
pristojnostmi bodočega člana oziroma da 
takšno sodelovanje ni utemeljeno z razlogi 
javnega interesa ali javne politike te 
države članice. V takšnem primeru država 
članica poda izjavo z navedbo razlogov, 
zaradi katerih odobritev ni mogoča, ali 
predlaga potrebne spremembe konvencije, 
da bi se omogočilo sodelovanje bodočega 
člana.

„3. Ko bodoči član v skladu z odstavkom 2 
uradno obvesti pristojni organ, ki ga 
določi vsaka zadevna država članica, ta 
odobri konvencijo – pri tem upošteva svojo 
ustavno strukturo – in sodelovanje 
bodočega člana v EZTS, razen če na 
podlagi ene od naslednjih predpostavk
meni, da takšno sodelovanje:

(a) ni v skladu s to uredbo, drugim pravom
Unije v zvezi z dejavnostmi EZTS ali
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(b) ni v skladu z nacionalno zakonodajo v 
zvezi s pristojnostmi bodočega člana v 
skladu s določbami člena 7(2) oziroma 
(c) ni utemeljeno z razlogi javne politike te 
države članice.
V takšnem primeru pristojni organ, ki ga 
določi vsaka država članica, poda izjavo z 
navedbo razlogov, zaradi katerih odobritev 
ni mogoča, ali predlaga potrebne 
spremembe konvencije, da bi se omogočilo 
sodelovanje bodočega člana.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnost enega člana v vsaki državi članici je zadostna utemeljitev za sodelovanje vseh 
članov iz te iste države članice (člen 7(2)). Določbe iz člena 4(3) je treba v skladu s členom 
7(2) preveriti glede ustreznih pristojnosti članov glede EZTS. Prepoved sodelovanja, ki ni 
utemeljena z razlogi javnega interesa, je nepotrebna, saj je področje delovanja EZTS v uredbi 
že opredeljeno v členu 1(2), preverja pa se tudi, v kakšni meri posamezni člani spoštujejo 
določbe uredbe.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Konvencija in statut ter vse njune 
poznejše spremembe se registrirajo in/ali 
objavijo v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom države članice, v kateri ima 
zadevno EZTS registrirani sedež. EZTS 
pridobi status pravne osebe na dan 
registracije ali objave, odvisno od tega, kaj 
se zgodi prej. Člani obvestijo zadevne 
države članice, Komisijo in Odbor regij o 
registraciji ali objavi konvencije.

1. Konvencija in statut ter vse njune 
poznejše spremembe se registrirajo v 
skladu z veljavnim nacionalnim pravom 
države članice, v kateri ima zadevno EZTS 
registrirani sedež, nakar se objavijo v 
državah članicah, ki so v tem EZTS. 
EZTS pridobi status pravne osebe na dan 
registracije ali objave v državi članici, kjer 
ima EZTS registrirani sedež, odvisno od 
tega, kaj se zgodi prej. Člani obvestijo 
zadevne države članice in Odbor regij o 
registraciji ali objavi konvencije.
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2. EZTS zagotovi, da se v desetih delovnih 
dneh od registracije ali objave konvencije 
Komisiji pošlje prošnja v skladu s predlogo 
iz Priloge k tej uredbi. Nato Komisija to 
prošnjo posreduje Uradu za publikacije 
Evropske unije, ta pa v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije objavi obvestilo o 
ustanovitvi EZTS skupaj s podrobnostmi, 
navedenimi v Prilogi k tej uredbi.“

2. EZTS zagotovi, da se v desetih delovnih 
dneh od registracije ali objave konvencije 
Odboru regij pošlje prošnja v skladu s 
predlogo iz Priloge k tej uredbi. Nato 
Odbor regij to prošnjo posreduje Uradu za 
publikacije Evropske unije, ta pa v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije objavi 
obvestilo o ustanovitvi EZTS skupaj s 
podrobnostmi, navedenimi v Prilogi k tej 
uredbi.“

Or. en

Obrazložitev

Odbor regij, ki je zadolžen za vodenje registra EZTS in upravljanje platforme EZTS, mora 
zagotoviti objavo konvencije v seriji C. Objava konvencije in statutov zgolj v državi članici, v 
kateri ima EZTS registrirani sedež, bi bila diskriminatorna ter v nasprotju z zahtevami po 
preglednosti in pravico državljanov do obveščenosti.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. EZTS lahko izvaja posebne ukrepe 
teritorialnega sodelovanja med svojimi 
člani v prizadevanju za cilj iz člena 1(2), in 
sicer s finančno podporo Unije ali brez nje.

3. EZTS lahko izvaja posebne ukrepe 
teritorialnega sodelovanja med svojimi 
člani v prizadevanju za cilj iz člena 1(2), in 
sicer s finančno podporo Unije ali brez nje.

Natančneje, naloge EZTS lahko zadevajo 
izvajanje programov sodelovanja ali 
njihovih delov ali dejavnosti, ki jih Unija 
podpira prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in/ali Kohezijskega sklada.

Natančneje, naloge EZTS lahko zadevajo 
izvajanje programov sodelovanja ali 
njihovih delov ali dejavnosti, ki jih Unija 
podpira prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in/ali Kohezijskega sklada.

Naloge EZTS lahko zadevajo tudi 
izvajanje dejavnosti, ki se financirajo iz 
katerega koli drugega sklada Unije. 

Države članice lahko omejijo ukrepe, ki jih 
lahko EZTS izvajajo brez finančne podpore 

Države članice lahko omejijo ukrepe, ki jih 
lahko EZTS izvajajo brez finančne podpore 
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Unije. Vendar države članice ne izključijo 
tistih ukrepov, ki jih zajemajo prednostne 
naloge na področju naložb v skladu s 
kohezijsko politiko Unije, kot je bila 
sprejeta za obdobje 2014–2020.“

Unije. Vendar države članice ne izključijo 
tistih ukrepov, ki jih zajemajo prednostne 
naloge na področju naložb v skladu s 
kohezijsko politiko Unije, kot je bila 
sprejeta za obdobje 2014–2020.“

Or. en

Obrazložitev

EZTS je treba omogočiti, da se potegujejo za finančna sredstva iz katerega koli programa EU 
ter da sodelujejo pri vsakem razpisu in pobudi. Iz besedila ni dovolj jasno, da lahko EZTS 
dejavnosti izvajajo tudi s finančno podporo EU zunaj okvira kohezijske politike. EZTS je 
treba razumeti kot instrument za sodelovanje v širšem smislu in mora biti zato v celoti 
upravičeno do finančnih sredstev iz vseh programov Unije.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – podtočka b
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Vendar lahko skupščina EZTS iz 
člena 10(1)(a) določi pogoje za uporabo 
dela infrastrukture, ki jo ta EZTS upravlja, 
vključno s tarifami in pristojbinami, ki jih 
plačajo uporabniki.“

„Vendar lahko skupščina EZTS iz 
člena 10(1)(a) določi pogoje za uporabo 
dela infrastrukture, ki jo ta EZTS upravlja, 
ali pogoje, v skladu s katerimi se lahko 
zagotovi storitev splošnega gospodarskega 
pomena, vključno s tarifami in 
pristojbinami, ki jih plačajo uporabniki.“

Or. en

Obrazložitev

EZTS bi morali imeti možnost, da določijo tarife in pristojbine za storitve splošnega 
gospodarskega pomena, ki jih izvajajo, čeprav ne upravljajo s tem povezane infrastrukture.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 – podtočka b a (novo)
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V odstavku 5 se doda naslednji 
pododstavek:
„Vsak EZTS lahko podpiše konvencijo z 
drugim EZTS ali vsakim subjektom, ki 
lahko postane član EZTS in tako vodi 
projekte evropskega teritorialnega 
sodelovanja v okviru skupnih nalog EZTS 
ali zadevnih subjektov podpisnikov.
V konvenciji so določeni vsaj cilji 
sodelovanja, porazdelitev nalog med 
podpisniki, trajanje in predvideni znesek 
zavez podpisnikov ter pravo, ki se 
uporablja za konvencijo.“

Or. en

Obrazložitev

Vsi EZTS bi morali imeti možnost, da za vzpostavitev partnerstev z drugimi EZTS ali drugimi 
pravnimi osebami z namenom izvajanja skupnih projektov sodelovanja uporabljajo evropsko 
pravno podlago. Možnost sklepanja sporazumov z drugimi teritorialnimi oblastmi in organi, 
ki delujejo zunaj ozemlja EZTS, ki se posebej izvaja za nadnacionalne programe, bi bila zelo 
koristna pri strukturiranju makroregionalnih strategij.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 8 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) posebno pravo Unije ali nacionalno 
pravo, ki se uporablja za dejavnosti EZTS, 
pri čemer je slednje lahko pravo države 
članice, v kateri statutarni organi izvajajo 
svoja pooblastila ali v kateri EZTS 

črtano
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opravlja svoje dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

Seznam evropske, nacionalne in regionalne zakonodaje, ki naj bi jo EZTS uporabljali pri 
izvajanju svojih nalog in nasploh pri svojem delovanju, je skoraj nemogoče sestaviti vnaprej.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 – podtočka b
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če ima vsaj en član EZTS zaradi 
nacionalnega prava, po katerem je 
ustanovljen, omejeno odgovornost ali je 
njegova odgovornost izključena, lahko tudi 
drugi člani v konvenciji omejijo svojo 
odgovornost.

2a. Če ima vsaj en član EZTS zaradi 
nacionalnega prava, po katerem je 
ustanovljen, omejeno odgovornost ali je 
njegova odgovornost izključena, lahko tudi 
drugi člani v konvenciji omejijo svojo 
odgovornost.

Ime EZTS, katerega člani imajo omejeno 
odgovornost, vsebuje besedo ‚omejeno‘.

V javnih razpisih in sklenjenih pogodbah
EZTS, katerega člani imajo omejeno 
odgovornost, je navedeno, da ima EZTS
‚omejeno‘ odgovornost, in so našteti člani, 
ki imajo omejeno odgovornost, navedene 
pa so tudi vse pogodbe o zavarovanju, ki 
jih je EZTS sklenil.

Zahteve za objavo konvencije, statuta in 
računovodskih izkazov EZTS, katerega 
člani imajo omejeno odgovornost, so 
najmanj enakovredne tistim, ki jih morajo 
izpolnjevati člani drugih pravnih oseb z 
omejeno odgovornostjo, ustanovljeni po 
zakonodaji države članice, v kateri ima 
EZTS registrirani sedež.

Zahteve za objavo konvencije, statuta in 
računovodskih izkazov EZTS, katerega 
člani imajo omejeno odgovornost, so 
najmanj enakovredne tistim, ki jih morajo 
izpolnjevati člani drugih pravnih oseb z 
omejeno odgovornostjo, ustanovljeni po 
zakonodaji države članice, v kateri ima 
EZTS registrirani sedež.

V primeru EZTS, katerega člani imajo 
omejeno odgovornost, lahko države članice 
zahtevajo, naj EZTS sklene ustrezno 
zavarovanje za kritje tveganj v zvezi z 
njegovimi dejavnostmi.“

V primeru EZTS, katerega člani imajo 
omejeno odgovornost, lahko države članice 
zahtevajo, naj EZTS sklene ustrezno 
zavarovanje za kritje tveganj v zvezi z 
njegovimi dejavnostmi.“

Or. en
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Obrazložitev

Samo morebitni upniki EZTS imajo interes, da vnaprej poznajo obseg finančnih obveznosti 
članov; beseda „omejeno“ poleg imena EZTS ne izkazuje obsega finančnih obveznosti članov 
EZTS ali kakršnih koli jamstvenih shem, ki lahko zajemajo EZTS.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska komisija nalaga platformi za 
EZTS, ki jo vodi Odbor regij, da spremlja 
dejavnosti EZTS, ki že delujejo, in EZTS v 
nastajanju, organizira izmenjavo 
najboljših praks, ugotovi skupne probleme 
in predlaga boljšo vključitev EZTS v 
različne sektorske politike Unije.

Or. en

Obrazložitev

Platforma EZTS je ustrezno orodje za spremljanje EZTS, izmenjavo najboljših praks, 
obravnavanje izzivov, s katerimi se morajo soočiti obstoječi in bodoči EZTS, in boljše 
izkoriščanje EZTS v sektorskih politikah EU.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija do sredine leta 2018 predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru 
regij poročilo o oceni o uporabi, 
uspešnosti, učinkovitosti, relevantnosti, 
evropski dodani vrednosti in možnostih za 
poenostavitev te uredbe.

„Komisija do sredine leta 2018 predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru 
regij poročilo o oceni o uporabi, 
uspešnosti, učinkovitosti, relevantnosti, 
evropski dodani vrednosti, vključevanju v 
različne storitve Komisije in Evropske 
službe za zunanje delovanje ter možnostih 
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za poenostavitev te uredbe. 

Poročilo o oceni temelji na kazalnikih, ki 
jih Komisija sprejme z delegiranimi akti v 
skladu s členom 18.“

Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 18, s 
katerimi določi kazalnike, na podlagi 
katerih se pripravijo poročila o oceni.“

Or. en

Obrazložitev

Združenja EZTS morajo biti bolj vključena v sektorska področja politik EU. Zato je treba 
bolje ozaveščati o instrumentu in ga vključevati v okviru različnih služb Komisije, da bi v 
celoti izkoristili potencial EZTS zunaj okvira programov regionalnega sodelovanja.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 17a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena. 

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena. 

2. Pooblastila iz te uredbe se podelijo za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastila iz člena 17 se podelijo 
Komisiji za obdobje 5 let od ...*. Komisija 
najpozneje 9 mesecev pred koncem 
petletnega obdobja pripravi poročilo o 
prenosu pooblastilu. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 3 
mesece pred koncem vsakega obdobja.

3. Pooblastila iz člena 17 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta.

3. Pooblastila iz člena 17 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta.

S sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic 
stopi v veljavo dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na dan, 
naveden v sklepu. Na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

S sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic 
stopi v veljavo dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na dan, 
naveden v sklepu. Na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski 

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski 
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parlament in Svet. parlament in Svet.
5. Delegirani akti začnejo veljati le, če jim
niti Evropski parlament niti Svet v dveh
mesecih od dneva uradnega obvestila o 
njih ne nasprotujeta ali če Evropski 
parlament in Svet pred iztekom 
navedenega roka obvestita Komisijo, da 
jim ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se 
navedeni rok podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 17, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet v treh
mesecih od dneva uradnega obvestila o 
njem ne nasprotujeta ali če Evropski 
parlament in Svet pred iztekom 
navedenega roka obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se 
navedeni rok podaljša za tri mesece. 

Če ob izteku navedenega roka niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, naveden v 
delegiranem aktu.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom navedenega roka, če Evropski 
parlament in Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala.
Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
delegiranemu aktu, ta ne začne veljati. 
Institucija, ki nasprotuje delegiranemu 
aktu, mora navesti razloge za svoje 
nasprotovanje.“

_______________
* Vstaviti datum začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če EZTS, ki so ustanovljena pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, 
spremenijo konvencijo in statut, se lahko 
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odločijo, da bodo zanje veljale določbe te 
uredbe. V tem primeru svojo odločitev 
sporočijo organu, ki je pristojen za 
spreminjanje njihove konvencije in 
statutov.

Or. en

Obrazložitev

EZTS, ki so že ustanovljeni, bi morali imeti možnost uporabe tistih določb te uredbe, ki so 
ugodnejše od določb Uredbe (ES) št. 1082/2006.
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OBRAZLOŽITEV

Namen revizije te uredbe je zmanjšati pravne in upravne težave, s katerimi se soočajo EZTS v 
postopkih odobritve, ustanavljanja, izvajanja nalog in upravljanja osebja. Komisija želi s tem 
predlogom odpraviti te ovire in pojasniti obstoječe pravne nejasnosti, ki so posledica 
nedoslednega izvajanja Uredbe v državah članicah, zaradi česar ni bilo mogoče ustrezno 
izkoriščati EZTS. Samo poenostavljena in jasna pravila glede EZTS bodo zagotovila potrebno 
pravno gotovost in bolj spodbudila prihodnje partnerje k tesnejšemu medregionalnemu 
sodelovanju. S to revizijo bodo EZTS postala bolj privlačni, zaradi česar bi lahko postali 
najljubši instrument teritorialnega sodelovanja znotraj EU in na njenih zunanjih mejah. 
Poročevalec hkrati poudarja, da je ta instrument prostovoljne narave ter da se morajo (in se 
tudi bodo) lokalne in lokalne oblasti tudi v prihodnje same odločati o najustreznejših ukrepih 
za medsebojno sodelovanje. 

Poročevalec pozdravlja razširitev področja uporabe EZTS in zlasti vključitev javnih podjetij v 
smislu Direktive 2004/17/ES v krog morebitnih članov. Po drugi strani se zdi, da je Komisija 
črtala javno-zasebna partnerstva, ki opravljajo gospodarske storitve splošnega pomena. 
Namen zadevnega predloga spremembe je torej razširiti seznam podjetij na podjetja, ki so 
pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena v skladu z Odločbo1 o 
uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi spodbudili sodelovanje na 
področju javnega prevoza, zdravstva, energije ali oskrbe z vodo.

Poleg tega poročevalec izrecno predlaga spodbujanje ustanavljanja EZTS s partnerji iz tretjih 
držav, ne glede na to, ali so vključeni partnerji iz ene ali več držav članic. Tu je cilj spremeniti 
merila za ustanavljanje EZTS med enim subjektom iz ene države članice EU in enim 
subjektom iz tretje države ali čezmorskega ozemlja. V tem primeru je treba po mnenju 
poročevalca pojasniti in podpreti koncept obrazložene odobritve ali zavrnitve ustanovitve 
EZTS, kar pomeni, da bodo morale države članice pri oceni uporabljati stroga merila. 

Poročevalec se zavzema za pristop „vse na enem mestu“, kar pomeni, da država članica 
imenuje le en organ, ki odloča o odobritvi novega EZTS, namesto cele vrste vladnih 
oddelkov. To ne pomeni enega samega organa na državo članico – to dejansko ni izvedljivo, 
ker države članice EU s federativno ureditvijo sestavljajo zvezne enote, ki so pristojne za 
odobritev EZTS – temveč je namen tega predloga izogniti se nejasnim opredelitvam in 
skrajšati postopke zaradi posredovanja različnih nacionalnih ministrstev v nekaterih državah 
članicah. Kot rečeno, želi poročevalec vzpostaviti sistem obrazložene zavrnitve ali odobritve 
ter imenovanje enega pristojnega organa na državo članico.

Platforma EZTS pod taktirko Odbora regij združuje vse zainteresirane strani na politični in 
tehnični ravni ter zagotavlja forum za podporo in svetovanje obstoječim in bodočim EZTS. 

Odbor regij, ki je zadolžen za vodenje registra EZTS in upravljanje platforme EZTS, zagotovi 
objavo konvencije novega EZTS v seriji C Uradnega lista. Tudi učinkovito sodelovanje in 
izmenjava informacij med Komisijo in Odborom regij bosta prispevala k boljšemu 
izkoriščanju EZTS v sektorskih politikah EU. 

                                               
1 C(2011) 9380 konč.
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Ovire za ustanavljanje in dobro delovanje EZTS še vedno obstajajo ter so zlasti posledica 
dolgotrajnih postopkov izvajanja te uredbe s strani držav članic in nezadostnega usklajevanja 
med oblastmi. Toda hkrati je za to kriva tudi nezadostna vključenost v sektorske politike EU. 
Poročevalec želi poudariti, da je mogoče EZTS izkoriščati tudi zunaj okvira regionalne 
politike in teritorialnega sodelovanja. EU je že razvila čezmejne strukture v sektorskih 
politikah, npr. na področju raziskav (ERIC – Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture). 
EZTS lahko izvajajo druge dejavnosti za vseevropske projekte, ki se financirajo iz strukturnih 
skladov, kot so programi za razvoj podeželja (financirani iz ESRP), čezmejne agencije za 
zaposlovanje, financirane iz ESS, skupno upravljanje infrastruktur vseevropskih prometnih 
omrežij ali instrument za povezovanje Evrope, s čimer lahko prispevajo k doseganju ciljev 
kohezijske politike. Da bi lahko v celoti izkoristili potencial, mora Komisija obveščati in bolje 
ozaveščati v okviru svojih služb. V drugi fazi bi lahko službe Komisije vključevale EZTS in 
zagotovile, da so ti subjekti upravičeni do sodelovanja na vseh razpisih za zbiranje predlogov, 
ki so naslovljeni na javne organe.

Poleg tega želi poročevalec obravnavati še vrsto drugih vprašanj. Več EZTS je poročalo o 
težavah pri potegovanju za finančna sredstva EU, zlasti zato, ker so bila opredeljena kot en 
sam subjekt in ne kot oblika partnerstva med člani EZTS. V tistih programih, v katerih so do 
finančnih sredstev EU upravičeni samo konzorciji, bi bilo treba tudi EZTS samodejno 
obravnavati kot upravičene akterje, ne da bi bili potrebni dodatni partnerji. 

V prihodnjih zadevnih zakonodajnih ukrepih bi morali zato EZTS obravnavati kot akterje, ki 
omogočajo in spodbujajo teritorialno sodelovanje. EZTS bi lahko na primer delovalo na 
enotnem trgu kot čezmejni organ za javna naročila ter bi ga morali posledično upoštevati v 
Aktu o enotnem trgu in povezanih zakonodajnih predlogih. 

Poleg tega poročevalec meni, da bi morala Evropska komisija ustvariti ugodne fiskalne 
pogoje za EZTS, pri čemer bi morala poenostaviti upravljanje DDV, preprečiti dvojno 
obdavčevanje in zagotoviti fiskalne spodbude, kadar je to mogoče, ne da bi se izkrivljala 
konkurenca.

EZTS je treba omogočiti, da sklepajo sporazume z drugimi teritorialnimi oblastmi ali subjekti, 
ki delujejo zunaj ozemlja EZTS. Ta partnerstva bi bistveno prispevala k strukturiranju 
makroregionalnih strategij in širšemu povezovanju partnerjev, na primer mest iz tretjih držav 
ali struktur, kot je ESPON, ki sicer ne morejo sodelovati. 

Da bi v celoti izkoristili potencial, je treba zagotoviti, da države članice ne bodo mogle več 
tako samovoljno in protislovno razlagati te uredbe, pri čemer so lahko te razlage v določenih 
primerih celo v nasprotju s cilji, ki se jih zasleduje. Če se EZTS obravnava enako kot 
obstoječa nacionalna telesa (npr. „syndicat mixte (mešani sindikat)“ v Franciji), lahko to 
prinese nasprotni učinek od želenega. EZTS je evropski instrument „sui generis“ in ga je treba 
tako tudi obravnavati. Države članice in njihove nacionalne uprave morajo razumeti, da EZTS 
niso breme za njihove nacionalne proračune in ne posegajo v njihove pristojnosti. V resnici so 
EZTS zelo koristen instrument, ki lahko bistveno prispeva k zmanjšanju upravnega bremena 
in operativnih stroškov ter tako spodbuja in krepi teritorialno sodelovanje v EU, pa tudi med 
državami članicami in tretjimi državami.



PR\901544SL.doc 25/25 PE489.428v01-00

SL


