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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för 
att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana 
grupperingar
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0610/2),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 175, 209.1 och 212.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-1/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
...1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0000/2012),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning 
Skäl 8

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(8) Enligt artikel 3.1 d i EGTS-
förordningen får organ som bildats i 

(8) Enligt artikel 3.1 d i EGTS-
förordningen får organ som bildats i 

                                               
1 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0/Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0/Ännu ej offentliggjort i EUT.
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enlighet med privaträttslig lagstiftning bli 
medlemmar i en gruppering på villkor att 
de betraktas som offentligrättsliga organ i 
enlighet med artikel 1.9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, men i framtiden kan 
grupperingarna användas för gemensam 
förvaltning av offentliga tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse eller av infrastruktur. 
Andra privata eller offentligrättsliga 
aktörer kan därför också bli medlemmar av 
en gruppering. Följaktligen bör 
förordningen också omfatta 
offentligrättsliga organ enligt artikel 2.1 b i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster.

enlighet med privaträttslig lagstiftning bli 
medlemmar i en gruppering på villkor att 
de betraktas som offentligrättsliga organ i 
enlighet med artikel 1.9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, men i framtiden kan 
grupperingarna användas för gemensam 
förvaltning av offentliga tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse eller av infrastruktur. 
Andra privata eller offentligrättsliga 
aktörer kan därför också bli medlemmar av 
en gruppering. Följaktligen bör 
förordningen också omfatta 
offentligrättsliga organ enligt artikel 2.1 b i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster, såväl som 
företag med ansvar för driften av tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse och 
finansierade genom ersättning för 
offentliga tjänster i enlighet med de 
kriterier som definieras i kommissionens 
beslut 2012/21/E) om tillämpningen av 
förordning 106.2 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt vid 
statlighjälp i form av ersättning för 
offentliga tjänster1.
__________________
1 EUT L 7, 11.1.2012, s. 3.

Or. en

Motivering
Enhetlighet med artikel 1, par 3, led f.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning 
Skäl 11

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(11) Sedan 1990 har det europeiska 
territoriella samarbetet fått stöd genom 
finansieringsinstrument inom 
sammanhållningspolitiken och i detta 
sammanhang har samarbete alltid varit 
möjligt i ett begränsat antal fall mellan 
endast en medlemsstat och ett tredjeland. 
Följaktligen bör det rättsliga instrumentet 
EGTS också öppnas för det samarbetet.

(11) Sedan 1990 har det europeiska 
territoriella samarbetet fått stöd genom 
finansieringsinstrument inom 
sammanhållningspolitiken och i detta 
sammanhang har samarbete alltid varit 
möjligt i ett begränsat antal fall mellan 
endast en medlemsstat och ett tredjeland. 
Följaktligen bör det rättsliga instrumentet 
EGTS också öppnas för det samarbetet. 
Inrättandet av ett sådant EGTS måste 
följa ett av de kriterier som listas i punkt 2 
i artikel 1.4 av denna förordning.

Or. en

Motivering
Enhetlighet med artikel 1.4, punkt 2.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning 
Skäl 11 a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(11a) EGTS kan spela en viktig roll utöver 
programmen för territoriellt samarbete. I 
detta hänseende bör förordningar som 
reglerar andra EU-medel ta större hänsyn 
till de specifika egenskaperna hos EGTS 
och fullt ut utnyttja deras potential genom 
att utveckla unionens sektorspolitik.  

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning 
Skäl 15

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(15) Det bör förtydligas att 
medlemsstaterna bör godkänna avtalet, 
såvida de inte anser att en blivande 
medlems deltagande skulle strida mot 
EGTS-förordningen, mot andra 
bestämmelser i unionslagstiftningen 
rörande grupperingens verksamhet enligt 
utkastet till avtal eller mot den nationella 
materiella rätten när det gäller den 
blivande medlemmens befogenheter, och 
såvida ett sådant deltagande inte kan 
motiveras med hänvisning till 
allmänintresset eller den allmänna 
ordningen i den medlemsstaten, under det 
att man från granskningen undantar all 
nationell lagstiftning som kräver andra 
eller strängare regler och förfaranden än de 
som anges i EGTS-förordningen.

(15) Det bör förtydligas att 
medlemsstaterna bör godkänna avtalet, 
såvida de inte anser att en blivande 
medlems deltagande skulle strida mot 
någon av de kriterier som hänvisas till i 
artikel 1.5.a i denna förordning, under det 
att man från granskningen undantar all 
nationell lagstiftning som kräver andra 
eller strängare regler och förfaranden än de 
som anges i EGTS-förordningen.

Or. en

Motivering

Enhetlighet med artikel 1.5, punkt a.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning 
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(16a) Gränsöverskridande samarbete 
inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet och instrumentet 
för stöd inför anslutningen bör specifikt 
innehålla bestämmelser kring EGTS. 
Framtida avtal för stöd inför anslutning 
och associering bör erkänna EGTS som 
en specifik form för partnerskap. 
Dessutom bör de berörda staterna 
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genomföra denna reglering för att 
underlätta sammansättningen av framtida 
grupperingar.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning 
Skäl 19

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(19) Syftet med en gruppering bör utvidgas 
till att omfatta underlättande och främjande 
av territoriellt samarbete i allmänhet, 
inklusive strategisk planering och 
förvaltning av regionala och lokala frågor i 
linje med sammanhållningspolitiken och 
andra politikområden inom unionen, och 
därmed bidrar till Europa 2020 eller till 
genomförandet av makroregionala 
strategier. Dessutom bör det förtydligas att 
en viss befogenhet som krävs för ett 
effektivt genomförande av en gruppering 
bör företrädas av minst en medlem i varje 
medlemsstat som är representerad.

(19) Syftet med en gruppering bör utvidgas 
till att omfatta underlättande och främjande 
av territoriellt samarbete i allmänhet, 
inklusive strategisk planering och 
förvaltning av regionala och lokala frågor i 
linje med sammanhållningspolitiken och 
andra politikområden inom unionen, och 
därmed bidrar till Europa 2020 eller till 
genomförandet av makroregionala 
strategier. Därför är det viktigt att 
garantera att en EGTS också kan 
genomföra insatser med ekonomiskt stöd 
annat än det som tillhandahålls genom 
Europeiska unionens 
sammanhållningspolitik. EGTS ska 
uppfattas som ett universellt 
samarbetsredskap och därför kvalificera 
sig fullt ut för alla EU-medel och -
program. Dessutom bör det förtydligas att 
en viss befogenhet som krävs för ett 
effektivt genomförande av en gruppering 
bör företrädas av minst en medlem i varje 
medlemsstat som är representerad.

Or. en

Motivering

Enhetlighet med artikel 8, punkt 3.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning 
Skäl 22

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(22) Det fastställs att uppgifterna bl.a. inte 
omfattar rätten att utfärda föreskrifter, som 
kan få olika rättsliga konsekvenser i olika 
medlemsstater, men icke desto mindre bör 
det anges att en grupperings församling får 
fastställa villkoren för användning av en 
infrastruktur som grupperingen förvaltar, 
inklusive vilka avgifter användarna ska 
betala.

(22) Det fastställs att uppgifterna bl.a. inte 
omfattar rätten att utfärda föreskrifter, som 
kan få olika rättsliga konsekvenser i olika 
medlemsstater, men icke desto mindre bör 
det anges att en grupperings församling får 
fastställa villkoren för användning av en 
infrastruktur, eller villkoren enligt vilka en 
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan 
tillhandahållas och som grupperingen 
förvaltar, inklusive vilka avgifter 
användarna ska betala.

Or. en

Motivering

Enhetlighet med artikel 1.8, punkt b.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning 
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(23a) Alla EGTS-grupperingar bör kunna 
stödja sig på en rättslig grund i EU-
lagstiftningen för att kunna teckna 
partnerskap med andra EGTS eller andra 
juridiska personer i syfte att slutföra 
gemensamma samarbetsprojekt. Genom 
att göra det möjligt att sluta avtal med 
andra territoriella myndigheter eller 
enheter som agerar utanför det område 
som omfattas av en EGTS som är speciellt 
tillämpad för transnationella program 
skulle makroregionala strategier kunna 
struktureras enklare.

Or. en
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Motivering

Enhetlighet med artikel 1.8, punkt c (nytt).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning 
Skäl 24

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(24) Det bör anges att avtalet inte endast 
bör innehålla en upprepad hänvisning till 
tillämplig lagstiftning i allmänhet, såsom 
redan fastställs i artikel 2, utan att där 
också bör anges vilka 
unionsbestämmelser eller nationella 
bestämmelser som är tillämpliga på 
grupperingen i dess egenskap av 
rättssubjekt och på dess verksamhet. 
Dessutom bör det anges att sådan 
nationell lagstiftning eller sådana 
bestämmelser kan vara de som finns i den 
medlemsstat där stadgeenliga organ 
utövar sina befogenheter, särskilt om den 
personal som arbetar under direktören 
befinner sig i en annan medlemsstat än 
den medlemsstat där det registrerade sätet 
finns eller där grupperingen bedriver sin 
verksamhet, inklusive där den förvaltar 
offentliga tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse eller infrastrukturer.

utgår

Or. en

Motivering

Det är nästan omöjligt att i förväg upprätta en förteckning över den unionslagstiftning, 
nationella och regionala lagstiftning som kommer att kunna tillämpas på en EGTS när 
grupperingen genomför sina uppdrag, över hela det geografiska område där den kan verka.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning 
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(32a) Alla exempel på bästa praxis av 
grupperingar, som kan utvecklas och 
etableras genom Regionkommitténs
EGTS-övervakningsplattform bör ta 
speciell hänsyn till målen för Europa 
2020-strategin liksom makroregionala 
strategier.

Or. en

Motivering
Det är viktigt att påminna om att europeiska grupperingar för territoriellt samarbete kan 
spela en viktig roll i uppnåendet av EU 2020-målen, vilka utgör ramen för Europas 
utvecklingsstrategi. EGTS-övervakningsplattformen, som leds av ReK, kan användas som ett 
verktyg för kunskapshantering och -delning för att sätta upp riktmärken för bästa praxis för 
hur EU 2020-målen kan uppnås och för delning av dessa med alla EU:s regioner.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(ea) företag med ansvar för driften av 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
och finansierade genom ersättning för 
offentliga tjänster i enlighet med de 
kriterier som definieras i kommissionens 
beslut 2012/21/EU.

Or. en

Motivering

Grupperingarna är mångsidiga och har potential att förvalta infrastruktur och tjänster av 
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allmänt ekonomiskt intresse till förmån för EU-medborgarna på områden som sträcker sig 
över flera medlemsstater. Tack vare de arbetsuppgifter som dessa företag utför skulle de 
bidra till utvecklingen av aktiviteter och genomförande av syftet med grupperingarna. Dessa 
verksamheter bör i alla hänseenden leva upp till principerna om öppenhet, lika möjligheter 
och icke-diskriminering, speciellt i fråga om upphandling och anställning.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 4
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 3a – punkt 2

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

2. En gruppering får utgöras av 
medlemmar från endast en medlemsstats 
territorium och från ett tredjeland eller 
utomeuropeiskt territorium, om den 
medlemsstaten anser att en sådan 
gruppering är förenlig med 
tillämpningsområdet för dess territoriella 
samarbete eller bilaterala förbindelser 
med det tredjelandet eller utomeuropeiska 
territoriet.

2. En gruppering får utgöras av 
medlemmar från endast en medlemsstats 
territorium och från ett tredjeland eller 
utomeuropeiskt territorium, om 
målsättningen och uppgifterna enligt det 
utkast till avtal som översänds till 
medlemsstaten är förenliga med 
tillämpningsområdet för

(a) medlemsstatens territoriella samarbete 
med det tredjelandet eller utomeuropeiska 
territoriet eller 
(b) ett europeiskt program för territoriellt 
samarbete med det tredjelandet eller 
utomeuropeiska territoriet eller 
(c) medlemsstatens bilaterala förbindelser 
med det tredjelandet eller utomeuropeiska 
territoriet.

Or. en

Motivering

Kriterierna för att godkänna eller avslå inrättandet av en EGTS vars medlemmar endast 
kommer från en medlemsstat och från ett tredjeland eller utomeuropeiskt territorium bör vara 
objektiva och motsvara ett av de tre kriterier som föreslås i ändringsförslaget. Det bör inte 
vara medlemsstaterna själva som bestämmer huruvida en EGTS av denna typ ska inrättas.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 5 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

"3. Efter underrättelse enligt punkt 2 av en 
blivande medlem ska den berörda 
medlemsstaten godkänna avtalet, med 
hänsyn till sin konstitutionella struktur och 
den blivande medlemmens deltagande i 
grupperingen, såvida den inte anser att ett 
sådant deltagande är oförenligt med denna 
förordning, annan unionslagstiftning som 
rör grupperingens verksamhet eller 
nationell lagstiftning som rör den blivande 
medlemmens befogenheter eller att sådant 
deltagande inte är motiverat av skäl som 
gäller allmänintresset eller den allmänna 
ordningen i den medlemsstaten. I sådana 
fall ska medlemsstaten lämna en 
motivering till varför den vägrar ge sitt 
godkännande eller föreslå nödvändiga 
ändringar av avtalet för att möjliggöra den 
blivande medlemmens deltagande.

"3. Efter underrättelse enligt punkt 2 av en 
blivande medlem ska den behöriga 
myndighet som utsetts av den berörda 
medlemsstaten godkänna avtalet, med 
hänsyn till den konstitutionella strukturen 
och den blivande medlemmens deltagande 
i grupperingen, såvida den inte i enlighet 
med följande anser att ett sådant 
deltagande

(a) är oförenligt med denna förordning, 
annan unionslagstiftning som rör 
grupperingens verksamhet eller annan 
unionslagstiftning som rör grupperingens 
verksamhet eller

(b) är oförenligt med nationell lagstiftning 
som rör den blivande medlemmens 
befogenheter, i linje med bestämmelserna 
i artikel 7.2, eller 
(c) inte är motiverat av skäl som gäller den 
allmänna ordningen i den medlemsstaten.

I sådana fall ska den behöriga myndighet 
som utsetts av medlemsstaten lämna en 
motivering till varför den vägrar ge sitt 
godkännande eller föreslå nödvändiga 
ändringar av avtalet för att möjliggöra den 
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blivande medlemmens deltagande.

Or. en

Motivering

Behörighet hos en medlem i varje medlemsstat räcker för att berättiga deltagande för alla 
medlemmarna från den medlemsstaten (artikel 7.2). Bestämmelserna i artikel 4.3 om 
kontrollen av överensstämmelsen mellan grupperingens uppdrag och medlemmarnas 
behörighet måste anpassas till bestämmelserna i artikel 7.2. Möjligheten att avslå deltagande 
som inte är motiverat av skäl som gäller allmänintresset är överflödig om man har en kontroll 
av att medlemmens deltagande är förenligt med förordningens bestämmelser, eftersom 
insatsområdet för en gruppering redan har fastställts i artikel 1.2 i förordningen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 6
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 5

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

1. Avtalet och stadgan samt varje senare 
ändring av dessa ska registreras eller 
offentliggöras, eller båda, i enlighet med 
tillämplig nationell lagstiftning i den 
medlemsstat där den berörda grupperingen 
har sitt registrerade säte. Grupperingen ska 
få status som juridisk person den dag då 
den registreras eller då dess bildande 
offentliggörs, beroende på vilket som 
inträffar först. Medlemmarna ska 
underrätta de berörda medlemsstaterna, 
kommissionen och Regionkommittén om 
registreringen eller offentliggörandet av 
avtalet.

1. Avtalet och stadgan samt varje senare 
ändring av dessa ska registreras eller 
offentliggöras, eller båda, i enlighet med 
tillämplig nationell lagstiftning i den 
medlemsstat där den berörda grupperingen 
har sitt registrerade säte och därefter 
offentliggöras i EGTS-medlemmarnas 
övriga medlemsstater. Grupperingen ska få 
status som juridisk person den dag då den 
registreras eller då dess bildande 
offentliggörs i den medlemsstat där EGTS 
har sitt säte, beroende på vilket som 
inträffar först. Medlemmarna ska 
underrätta de berörda medlemsstaterna och 
Regionkommittén om registreringen eller 
offentliggörandet av avtalet.

2. Grupperingen ska se till att inom tio 
arbetsdagar efter registreringen eller 
offentliggörandet av avtalet till 
kommissionen sända en begäran i enlighet 
med mallen i bilagan till denna förordning. 
Kommissionen ska därefter sända denna 

2. Grupperingen ska se till att inom 
tio arbetsdagar efter registreringen eller 
offentliggörandet av avtalet till 
Regionkommittén sända en begäran i 
enlighet med mallen i bilagan till denna 
förordning. Regionkommittén ska därefter 
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begäran till Europeiska unionens 
publikationsbyrå för offentliggörande i C-
serien av Europeiska unionens officiella 
tidning av ett meddelande om att 
grupperingen bildats, och därvid bifoga de 
uppgifter som anges i bilagan till denna 
förordning."

sända denna begäran till Europeiska 
unionens publikationsbyrå för 
offentliggörande i C-serien av Europeiska 
unionens officiella tidning av ett 
meddelande om att grupperingen bildats, 
och därvid bifoga de uppgifter som anges i 
bilagan till denna förordning."

Or. en

Motivering

Regionkommittén, som ansvarar för att registerföra grupperingar och driva EGTS-
plattformen, måste garantera att avtalet publiceras i C-serien. Att offentliggöra avtalet och 
stadgan endast i den medlemsstat där EGTS har sitt säte skulle för övrigt vara 
diskriminerande och strida mot kravet på insyn och medborgarnas rätt till information.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 8 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

3. En gruppering får genomföra särskilda 
insatser inom territoriellt samarbete mellan 
medlemmarna i syfte att uppfylla det mål 
som avses i artikel 1.2, med eller utan 
ekonomiskt stöd från unionen.

3. En gruppering får genomföra särskilda 
insatser inom territoriellt samarbete mellan 
medlemmarna i syfte att uppfylla det mål 
som avses i artikel 1.2, med eller utan 
ekonomiskt stöd från unionen.

Närmare bestämt får en grupperings 
uppgifter röra genomförande av 
samarbetsprogram eller delar därav eller 
insatser som stöds av unionen genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och/eller 
Sammanhållningsfonden.

Närmare bestämt får en grupperings 
uppgifter röra genomförande av 
samarbetsprogram eller delar därav eller 
insatser som stöds av unionen genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och/eller 
Sammanhållningsfonden.

En grupperings uppgifter kan också gälla 
genomförandet av insatser som stöds av 
någon annan EU-fond. 

Medlemsstaterna får begränsa vilka 
insatser grupperingarna får genomföra utan 
ekonomiskt stöd från unionen. 

Medlemsstaterna får begränsa vilka 
insatser grupperingarna får genomföra utan 
ekonomiskt stöd från unionen. 
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Medlemsstaterna får dock inte utesluta de 
insatser som omfattas av 
investeringsprioriteringarna i unionens 
sammanhållningspolitik, i den form som 
den antagits för perioden 2014–2020.”

Medlemsstaterna får dock inte utesluta de 
insatser som omfattas av 
investeringsprioriteringarna i unionens 
sammanhållningspolitik, i den form som 
den antagits för perioden 2014–2020.”

Or. en

Motivering

Grupperingarna måste ha rätt att ansöka om stöd från samtliga EU-program och att delta i 
varje upprop och initiativ. Ordalydelsen är inte tillräckligt tydlig för att garantera att 
grupperingen också kan genomföra insatser med ekonomiskt stöd från EU utanför unionens 
sammanhållningspolitik. Grupperingen ska ses som ett redskap för samarbete i vidare 
bemärkelse och därför fullt ut kvalificera sig för alla EU-program.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 8 – led b
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 – stycke 4

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

"En grupperings församling enligt 
artikel 10.1 a får fastställa villkoren för 
användningen av en infrastruktur som 
grupperingen förvaltar, inklusive vilka 
avgifter som användarna ska betala."

"En grupperings församling enligt 
artikel 10.1 a får fastställa villkoren för 
användningen av en infrastruktur som 
grupperingen förvaltar, eller villkoren 
enligt vilka en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse tillhandahålls, 
inklusive vilka avgifter som användarna 
ska betala."

Or. en

Motivering

Man måste ge EGTS möjlighet att fastställa avgifter för de tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse som de erbjuder utan tillhörande infrastrukturförvaltning.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 8 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(ba) I punkt 5 ska följande stycke läggas 
till:
”Alla grupperingar kan skriva avtal med 
en annan EGTS eller ett annat organ som 
kan bli medlem av en EGTS för att 
förvalta ett europeiskt territoriellt 
samarbetsprojekt som är relevant för de 
gemensamma uppdrag som grupperingen 
eller de berörda undertecknande organen 
har.
Avtalet ska minst innehålla information 
om samarbetets mål, fördelningen av 
uppdrag mellan de undertecknande 
parterna, löptid och den beräknade
utgiften för de undertecknande parternas 
åtaganden samt vilken lagstiftning som 
ska tillämpas.”

Or. en

Motivering

Alla grupperingar bör kunna stödja sig på en rättslig grund i EU-lagstiftningen för att kunna 
teckna partnerskap med andra EGTS eller andra juridiska personer i syfte att kunna slutföra 
gemensamma samarbetsprojekt. Möjligheten att sluta avtal med andra territoriala myndigheter 
eller enheter som agerar utanför grupperingens territorium, specifikt tillämpade på 
transnationella program, skulle vara till stor nytta för struktureringen av de makroregionala 
strategierna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 9
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 8 – punkt 2 – led h
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Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(h) Den särskilda unionslagstiftning eller 
nationella lagstiftning som ska tillämpas 
på dess verksamhet, där den nationella 
lagstiftningen får vara lagstiftningen i 
den medlemsstat där de stadgeenliga 
organen utövar sina befogenheter eller 
där grupperingen bedriver sin 
verksamhet.

utgår

Or. en

Motivering

Det är nästan omöjligt att i förväg upprätta en förteckning över den unionslagstiftning, 
nationella och regionala lagstiftning som kommer att kunna tillämpas på en EGTS när 
grupperingen genomför sina uppdrag, över hela det geografiska område där den kan verka.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 12 – led b
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 12 – stycke 2 – punkt 2a

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

2a. Om grupperingen har minst en medlem 
vars ansvar är begränsat eller uteslutet som 
en följd av den nationella lagstiftning 
enligt vilken den har inrättats, får också de 
andra medlemmarna begränsa sitt ansvar i 
avtalet.

2a. Om grupperingen har minst en medlem 
vars ansvar är begränsat eller uteslutet som 
en följd av den nationella lagstiftning 
enligt vilken den har inrättats, får också de 
andra medlemmarna begränsa sitt ansvar i 
avtalet.

Namnet på en gruppering vars medlemmar 
har begränsat ansvar skall innehålla orden 
"begränsat ansvar".

Anbudsförfaranden och avtal som träffas 
av en gruppering vars medlemmar har 
begränsat ansvar ska innehålla ett 
omnämnande av att grupperingen har 
"begränsat" ansvar och att dess 
medlemmar har begränsat ansvar, samt 
en hänvisning till de eventuella 
försäkringskontrakt som grupperingen 
har tecknat.

Kravet på offentliggörande av avtal, stadga 
och räkenskaper när det gäller en 

Kravet på offentliggörande av avtal, stadga 
och räkenskaper när det gäller en 
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gruppering vars medlemmar har begränsat 
ansvar ska motsvara minst det som krävs 
av andra rättssubjekt vars medlemmar har 
begränsat ansvar och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i den 
medlemsstat där grupperingen har sitt 
registrerade säte.

gruppering vars medlemmar har begränsat 
ansvar ska motsvara minst det som krävs 
av andra rättssubjekt vars medlemmar har 
begränsat ansvar och som inrättats i 
enlighet med lagstiftningen i den 
medlemsstat där grupperingen har sitt 
registrerade säte.

Om grupperingens medlemmar har 
begränsat ansvar, får medlemsstaterna 
kräva att grupperingen ska teckna lämpliga 
försäkringar för att täcka de risker som är 
förknippade med grupperingens 
verksamhet."

Om grupperingens medlemmar har 
begränsat ansvar, får medlemsstaterna 
kräva att grupperingen ska teckna lämpliga 
försäkringar för att täcka de risker som är 
förknippade med grupperingens 
verksamhet."

Or. en

Motivering

Det är bara eventuella fordringsägare som har intresse av att i förväg känna till 
begränsningar för de ekonomiska åtagandena hos EGTS-medlemmarna. Ordalydelsen 
"begränsat ansvar" som tillfogats grupperingens namn säger inget om gränserna för det 
ekonomiska ansvaret hos medlemmarna eller de eventuella försäkringar grupperingen har.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 14
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2a

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Kommissionen ger plattformen för EGTS 
som drivs av Regionkommittén i uppdrag 
att svara för övervakningen av befintliga 
och planerade grupperingar, organisera 
utbyte om bästa praxis, kartlägga 
gemensamma utmaningar och föreslå en 
bättre integrering av grupperingarna i de 
olika delarna av unionens sektorspolitik.

Or. en

Motivering

EGTS-plattformen är det adekvata verktyget där grupperingarna kan övervakas och utbyten 
av erfarenheter kring bästa praxis och utmaningar som både befintliga grupperingar och de 
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som håller på att byggas upp ställs inför och för att grupperingarna ska utnyttjas bättre inom 
unionens sektorspolitik.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 15
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 17

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

”Senast i mitten av 2018 ska 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet och Regionkommittén överlämna en 
utvärderingsrapport om tillämpning, 
effektivitet, verkan, relevans, EU-mervärde 
och utrymme för förenkling av denna 
förordning.

”Senast i mitten av 2018 ska 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet och Regionkommittén överlämna en 
utvärderingsrapport om tillämpning, 
effektivitet, verkan, relevans, EU-
mervärde, integrering av kommissionens 
olika tjänster och av den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder och 
utrymme för förenkling av denna 
förordning. 

Utvärderingsrapporterna ska baseras på 
indikatorer som kommissionen ska anta 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 17a.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 17a,
genom att fastställa de indikatorer med 
utgångspunkt från vilka 
utvärderingsrapporterna ska arbetas 
fram.”

Or. en

Motivering

Det krävs en bättre förankring av grupperingarna i EU:s olika politiska områden. Därför 
måste man öka kunskapen och integrera instrumentet inom kommissionens olika tjänster för 
att fullt ut utnyttja den potential som grupperingarna kan ha utöver programmen för 
territoriellt samarbete.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 16
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 17a
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Kommissionens textförslag Ändringsförslag

1. Befogenheterna att anta delegerade 
akter tilldelas kommissionen enligt 
villkoren i denna artikel. 

1. Kommissionens ges befogenhet att anta 
delegerade akter på de villkor som 
fastställs i denna artikel. 

2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i denna förordning ska ges på 
obestämd tid från och med den dag då 
denna förordning träder i kraft.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den …*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden på fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

3. De delegeringar av befogenheter som 
avses i artikel 17 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

3. De delegeringar av befogenheter som 
avses i artikel 17 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet ska 
inte påverka giltigheten av de delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet ska 
inte påverka giltigheten av de delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

5. De delegerade akterna ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet inom två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 

5. En delegerad akt som har antagits i 
enlighet med artikel 17 träder i kraft 
endast om Europaparlamentet eller rådet 
inte har gjort några invändningar inom tre 
månader efter det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, innan 
den perioden löper ut, har underrättat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med tre månader på Europaparlamentets 
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rådets initiativ. eller rådets initiativ. 

Om varken Europaparlamentet eller rådet 
vid tidsfristens utgång har gjort några 
invändningar mot den delegerade akten 
ska den offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
kraft den dag som föreskrivs i den.
Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan tidsfristen löper ut 
om både Europaparlamentet och rådet 
har meddelat kommissionen att de inte 
har för avsikt att göra några 
invändningar.
Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
redogöra för orsakerna till detta.”

_______________
* Vänligen för in dagen för ikraftträdande 
för denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning 
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

2a. I de fall då grupperingar, vilka 
formeras innan denna förordning träder i
kraft, ändrar sitt avtal och sina stadgar, 
kan de välja att underställas 
bestämmelserna i denna förordning. Om 
de väljer detta ska det registreras hos 
organet med befogenhet att ändra deras 
avtal och stadgar.

Or. en
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Motivering

Grupperingar som redan inrättats bör kunna tillämpa bestämmelserna i föreliggande 
förordning, som är mer gynnsamma än bestämmelserna i förordning (EG) nr 1082/2006.
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MOTIVERING

Revideringen av denna förordning syftar till att minska de rättsliga och administrativa 
svårigheter som grupperingarna har ställts inför med hänsyn till förfaranden för godkännande, 
inrättande och verkställande av deras arbetsuppgifter samt hantering av deras personal. 
Kommissionens förslag ska undanröja de resterande rättsliga hindren och reda ut oklarheter 
som lett till att medlemsstaterna tillämpat förordningen på ett okoordinerat och delvis felaktigt 
sätt, vilket innebär ett antal hinder för korrekt införande av grupperingarna. Enkla och tydliga 
regler för styrning av grupperingarna är nödvändigt för att uppnå nödvändig rättssäkerhet och 
skapa starkare incitament för framtida partners att intensifiera sitt samarbete över regionerna. 
Denna revidering kan, genom bortröjandet av hinder, uppmana till att grupperingar blir det 
naturliga instrumentet för territoriellt samarbete inom EU liksom vid dess yttre gränser. Er 
föredragande understryker samtidigt att instrumentet är ett frivilligt val och att lokala och 
regionala myndigheter måste och kommer att fortsätta besluta kring vad som är mest lämpliga 
åtgärder för deras samarbete. 

Er föredragande välkomnar utökandet av grupperingarnas omfattning, och speciellt 
inkluderandet av offentliga företag enligt direktiv 2004/17/EG som potentiella medlemmar. Å 
andra sidan verkar kommissionen ha uteslutit den offentlig-privata samverkan som 
tillhandahåller ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Ett ändringsförslag syftar därför till att 
utöka listan över företag till de som har ansvar för drift av tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse så som detta definieras i beslutet1 kring tillämpning av artikel 106.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i syfte att sporra samarbetet inom kollektivtrafik, hälso-
och sjukvård, energi- eller vattenförsörjning.

Dessutom föreslår er föredragande uttryckligen att inrättandet av grupperingar med parter från 
tredjeländer ska underlättas, oavsett om parter från en eller flera medlemsstater är 
involverade. Syftet här är att ändra kriterierna för att auktorisera ett 1:1 EGTS- en gruppering 
bestående av en enhet från en EU-medlemsstat och en enhet från ett tredjeland eller 
utomeuropeiskt territorium. I detta fall anser er föredragande att ett förtydligande behövs för 
att stödja konceptet med ett motiverat godkännande eller avslag för inrättandet av en 
gruppering, vilket innebär att medlemsstaterna måste tillämpa stränga kriterier vid deras 
utvärdering. 

Er föredragande förespråkar ett övergripande organ, vilket innebär en enda myndighet utsedd 
av medlemsstaten som ska besluta kring auktoriseringen av en ny gruppering, i stället för en 
mängd olika statliga inrättningar. Detta betyder inte att det ska finnas en enskild myndighet 
per medlemsstat – vilket i realiteten inte är genomförbart, eftersom de federala EU-
medlemsstaterna utgörs av federala enheter med behörighet att auktorisera grupperingar –
utan är ett sätt att undvika vaga definitioner och korta ner långdragna förfaranden som kan bli 
en följd av inblandning av flera olika nationella ministerier i vissa medlemsstater. 
Föredragandes avsikt är att rutiner ska etableras för motiverade godkännanden eller avslag 
och att en behörig myndighet per medlemsstat ska utses.   

Den EGTS-plattform som inrättats av Regionkommittén samlar alla berörda parter på politisk 

                                               
1 COM(2011)9380.
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och teknisk nivå och utgör ett forum för support och rådgivning, både för befintliga 
grupperingar och sådana som håller på att etableras. 

Regionkommittén, som ansvarar för att registerföra grupperingar och driva EGTS-
plattformen, ska se till att ett nytt grupperingsavtal offentliggörs i C-serien av Europeiska 
unionens officiella tidning. Ett gott samarbete och utbyte av information mellan 
kommissionen och Regionkommittén kommer också att underlätta för och främja bättre 
utnyttjande av grupperingar inom unionens sektorspolitik.

Hinder för inrättandet av välfungerande grupperingar orsakas till största delen av det utdragna 
genomförandet av denna förordning, av medlemsstaterna och av otillräcklig samordning 
mellan myndigheterna. Det är också en följd av otillräcklig införlivning i EU:s sektorspecifika 
politik. Er föredragande vill understryka att grupperingar kan användas utöver regional politik 
och territoriellt samarbete. EU har redan utvecklat gränsöverskridande strukturer inom 
sektorspolitik, som t.ex. forskning (ERIC – European Research Infrastructure Consortium). 
Andra insatser som finansieras med strukturella medel som program för landsbygdsutveckling 
(finansierade av EARDF), ESF-finansierade gränsöverskridande arbetsförmedlingar, delat 
ansvar för TEN-infrastrukturer eller instrumentet för ett sammankopplat Europa för 
transeuropeiska projekt kan ledas av EGTS-grupperingar och på så vis bidra till uppnående av 
målen med sammanhållningspolitiken. För att utnyttja sin potential fullt ut inom övrig EU-
politik måste kommissionen tillhandahålla information och öka kunskapen kring de olika 
tjänsterna. I ett andra skede kan kommissionens tjänster integrera EGTS-grupperingarna så att 
dessa enheter garanterat kvalificerar sig för alla projektförslag som riktar sig till offentliga 
organ.

Vidare vill er föredragande diskutera ett antal ytterligare frågor. Flera grupperingar har 
rapporterat svårigheter när de ansökt om EU-medel, till största delen därför att de identifierats 
som en enskild enhet och inte som en slags partnerskap bestående av medlemmarna i 
grupperingen. I de EU-finansierade program för vilka endast konsortier kvalificerar sig bör 
även en gruppering automatiskt komma i fråga, utan att ytterligare partners krävs. 

Framtida relevanta lagstiftande åtgärder bör följaktligen överväga EGTS-grupperingen som 
ett sätt att underlätta och förbättra det territoriella samarbetet. Till exempel kan en gruppering 
agera på den inre marknaden som ett organ för gränsöverskridande upphandling och bör 
följaktligen tas med i beräkningen för den inre marknadsakten och de lagstiftande förslag som 
följer med denna. 

Dessutom anser er föredragande att den Europeiska kommissionen bör skapa en gynnsam 
skattemiljö för grupperingen, genom att förenkla momshanteringen, undvika situationer med 
dubbeltaxering och erbjuda skatteincitament där så är möjligt utan att detta inverkar menligt 
på konkurrensen.

Det är viktigt att grupperingarna får möjlighet att teckna avtal med andra territoriella 
myndigheter eller enheter som agerar utanför grupperingens territorium. Sådana samarbeten 
skulle kunna vara mycket gynnsamma för makroregionala strategier och för att engagera 
partners i en större omfattning, som t.ex. städer i tredjeländer eller strukturer som ESPON, 
som annars inte skulle kunna innefattas. 
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För att nå upp till sin fulla potential måste denna reglering underställas mindre godtycklig och 
motsägelsefull tolkning av medlemsstaterna, vilken i vissa fall löper i motsatt riktning mot de 
mål som eftersträvas. Att assimilera grupperingarna i befintliga nationella organ (ex: 
”syndicat mixte” i Frankrike) kan vara kontraproduktivt. Grupperingarna är ett europeiskt 
instrument ”sui generis” och ska behandlas därefter. Medlemsstaterna och deras nationella 
administration måste förstå att grupperingarna inte är en börda för deras nationella budgetar 
och att de inte antar deras behörigheter. Grupperingarna är ett mycket effektivt instrument 
med stor potential att minska administrativ belastning och driftskostnader och som på så vis 
kan uppmuntra och förbättra rutinerna för territoriellt samarbete inom EU, men också mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer.


