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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество 
(ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на 
създаване и функциониране на такива групи
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0610/2),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, член 209, параграф 1 и член  212, 
параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C7-0324/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 25 април 
2012 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 февруари 2012 г.2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 53.
2 ОВ C 113, 18.4.2012 г., стр. 22.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целта на ЕГТС е да улеснява и 
насърчава териториалното 
сътрудничество, включително 
трансграничното, транснационалното и 
междурегионалното сътрудничество 
между нейните членове, както са 
определени в член 3, параграф 1, с цел 
по-голямо икономическо, социално и 
териториално сближаване.“

2. Целта на ЕГТС е да улеснява и 
насърчава по-специално
териториалното сътрудничество, 
включително трансграничното, 
транснационалното и 
междурегионалното сътрудничество 
между нейните членове, както са 
определени в член 3, параграф 1, с цел 
по-голямо икономическо, социално и 
териториално сближаване.“

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. ЕГТС и нейните актове и 
дейности се уреждат от следното:

„Актовете на предвидените в устава 
органи на ЕГТС се уреждат от 
следното:

a) настоящия регламент и, когато е 
приложимо, други законодателни 
актове на Съюза, отнасящи се до 
дейностите на ЕГТС;

a) настоящия регламент;

б) ако е изрично разрешено от 
настоящия регламент, разпоредбите на 
конвенцията, посочена в член 8;

б) конвенцията, посочена в член 8, 
когато това е изрично разрешено от 
настоящия регламент; както и

в) при въпроси, които не са уредени от 
настоящия регламент или са само 
частично уредени от него — правото на 

в) при въпроси, които не са уредени от 
настоящия регламент или са само 
частично уредени от него —
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държавата членка, в която се намира 
седалището на ЕГТС, или, ако 
настоящият регламент го допуска —
правото на държавата членка, в 
която предвидените в устава органи 
упражняват своите правомощия или 
в която ЕГТС извършва дейност.

националното право на държавата 
членка, в която се намира седалището 
на ЕГТС.

Дадена ЕГТС се счита за образувание от 
държавата членка, в която е седалището 
й за целите на определяне на 
приложимото право.“

Дадена ЕГТС се счита за образувание от 
държавата членка, в която е седалището 
й, когато е необходимо да се определи 
приложимото право съгласно правото 
на Съюза или международното 
частно право.“

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Добавя се следният параграф:
„1а. Дейностите на ЕГТС за 
изпълнение на задачите, посочени в 
член 7, параграфи 2 и 3, в рамките на 
Съюза се уреждат от правото на 
Съюза и националното право, 
определени от конвенцията, посочена 
в член 8.
Дейностите, които са 
съфинансирани от бюджета на 
Съюза, отговарят на изискванията, 
посочени в приложимото право на 
Съюза и националното право, 
свързано с прилагането му.“

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) национални, регионални или местни 
органи или организации, или публични 
предприятия, еквивалентни на 
посочените в точка г), от трети страни
или отвъдморски територии, при 
условията, определени в член 3а, 
параграф 1.“

д) национални, регионални или местни 
органи или организации, или публични 
предприятия, еквивалентни на 
посочените в точка г), от трети страни, 
при условията, определени в член 3а.“

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. ЕГТС се състои от членове, 
произхождащи от територията на най-
малко две държави членки, с 
изключение на случаите, предвидени в
член 3а, параграф 2.“

„2. ЕГТС се състои от членове, 
произхождащи от територията на най-
малко две държави членки, с 
изключение на случаите, предвидени в
член 3а, параграфи 2 и 5.“

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 3а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 3a
Приемане на членове от трети страни 

или отвъдморски територии

„Член 3a
Приемане на членове от трети държави 
или отвъдморски страни или територии

(OCT)
1. В съответствие с член 4, параграф 3, 
буква а) ЕГТС може да се състои от 
членове, произхождащи от територията 
на най-малко две държави членки и една 
или повече трети страни или 
отвъдморски територии, ако тези 
държави членки и трети страни или 
територии съвместно извършват 
действия за териториално 
сътрудничество и изпълнение на 
програми, подпомагани от Съюза.

1. В съответствие с член 4, параграф 3, 
буква а) ЕГТС може да се състои от 
членове, произхождащи от територията 
на най-малко две държави членки и една 
или повече трети държави, граничещи 
най-малко с една държава членка, 
включително с нейните най-
отдалечени региони, ако тези държави 
членки и трети държави съвместно 
извършват действия за териториално 
сътрудничество и изпълнение на 
програми, подпомагани от Съюза.

1а. За целите на настоящия 
регламент трета държава или ОСТ 
означава държава, граничеща с дадена 
държава членка, включително с 
нейните най-отдалечени региони, 
когато третата държава или ОСТ и 
държавите членки имат обща 
сухопътна граница или когато както 
третата държава или ОСТ, така и 
държавата членка, отговарят на 
условията за съвместна морска 
трансгранична или транснационална 
програма по ETC или по друга 
трансгранична програма за 
сътрудничество, свързана с 
прекосяване на море или с морски 
басейни, включително когато са 
разделени от международни води.

2. ЕГТС може да се състои от членове, 
произхождащи от територията само на 
една държава членка и една трета 
страна или отвъдморска територия, 
ако тази държава членка счита, че тази 
ЕГТС е в съответствие с обхвата на 
провежданото от нея териториално 
сътрудничество или двустранни
отношения с третата страна или 

2. ЕГТС може да се състои от членове, 
произхождащи от територията само на 
една държава членка и една или повече 
трети държави, граничещи с 
държавите членки, включително 
техните най-отдалечени региони, ако 
тази държава членка счита, че тази 
ЕГТС е в съответствие с обхвата на 
провежданото от нея териториално 
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отвъдморска територия.“ сътрудничество в контекста на 
трансграничното или
транснационалното сътрудничество 
или двустранните отношения със 
съответните трети държави.
2a. За целите на прилагането на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член 
трети държави, граничещи с 
държава членка, включително 
нейните най-отдалечени райони, 
включват морските граници между 
съответните държави.
2б. В съответствие с член 4а и при 
условията, посочени в параграф 1, 
дадена ЕГТС може да се състои и от 
членове, произхождащи от една или 
повече държави членки, включително 
техните най-отдалечени региони, и 
една или повече ОСТ, със или без 
членове от една или повече трети 
държави.
2в. В съответствие с член 4а и при 
условията, посочени в параграф 2, 
дадена ЕГТС може да се състои и от 
членове, произхождащи само от една 
държава членка, включително 
нейните най-отдалечени региони, и 
една или повече ОСТ, със или без 
членове от една или повече трети 
държави.
2г. ЕГТС не може да се създава 
единствено от членове от една 
държава членка и една или повече 
ОСТ, свързани с въпросната държава 
членка.“

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Параграф 3 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Прекъсване на срока не настъпва, при 
условие че потенциалният член 
отговори на констатациите на 
държавата членка в срок от десет 
работни дни от получаване на тези 
констатации.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 4 – параграф 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вмъква се следният параграф 3а: Вмъква се следният параграф 3а:

„3a. В случай на ЕГТС с потенциални 
членове от трети страни или 
отвъдморски територии държавата 
членка, в която ще се намира 
предложеното седалище на ЕГТС,
гарантира, че са спазени условията, 
определени в член 3а, и че третата
страна или държавата членка, 
съгласно чието законодателство е 
установена отвъдморска територия, 
са одобрили участието на потенциалния 
член съгласно условия и процедури, 
еквивалентни на установените в 
настоящия регламент или в
съответствие със споразумение, 
сключено между най-малко една 
държава членка, съгласно чието 
законодателство потенциалният член е 
установен, и тези трети страна или 
отвъдморска територия. Прилага се 
параграф 3 от настоящия член.“

„3a. В случай на ЕГТС с потенциални 
членове от трети държави държавата 
членка, в която ще се намира 
предложеното седалище на ЕГТС, в 
консултация с другите 
заинтересовани държави членки, се 
уверява, че са спазени условията, 
определени в член 3а, и че третата
държава е одобрила участието на 
потенциалния член в съответствие с: 

i) условия и процедури, еквивалентни на 
установените в настоящия регламент; 
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или
ii) споразумение, сключено между най-
малко една държава членка, съгласно 
чието законодателство потенциалният 
член е установен, и тази трета 
държава.“

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5. Членовете се споразумяват относно 
конвенцията, посочена в член 8, като 
осигуряват нейната съгласуваност с 
одобрението или с измененията, 
предложени от държавата членка в 
съответствие с параграф 3 от настоящия 
член.

„5. Членовете се споразумяват относно 
конвенцията, посочена в член 8, като 
осигуряват нейната съгласуваност с 
одобрението в съответствие с параграф 
3 от настоящия член.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕГТС уведомява държавите членки, 
съгласно чиято правна уредба са 
установени нейните членовете, за 
всички изменения на конвенцията или 
на устава.

6. ЕГТС уведомява държавите членки, 
съгласно чиято правна уредба са 
установени нейните членовете, за 
всички изменения на конвенцията или 
на устава. Всички изменения в 
конвенцията, с изключение единствено 
на случаите на присъединяване на нов 
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член, обхванати от параграф 7, 
буква а), подлежат на одобряване от
тези държави членки съгласно 
процедурата, определена в настоящия 
член.

Всички изменения в конвенцията 
подлежат на одобряване от държавите 
членки съгласно процедурата, 
предвидена в настоящия член.

6a. В случай на присъединяване на 
нови членове към съществуваща ЕГТС 
се прилагат следните разпоредби:

В случай обаче на присъединяване към 
вече съществуваща ЕГТС на нов член 
от държава членка, която вече е 
одобрила конвенцията, това 
присъединяване подлежи на одобряване 
само от държавата членка, съгласно 
чиито закони е установен новият член.
Прилага се параграф 3 от настоящия 
член.

а) В случай на присъединяване на нов 
член от държава членка, която вече е 
одобрила конвенцията, това 
присъединяване подлежи на одобряване 
само от държавата членка, съгласно 
чиито закони е установен новият член в 
съответствие с процедурата, 
определена в параграф 3, и за него се 
уведомява държавата членка, в която 
се намира седалището на ЕГТС.

б) В случай на присъединяване на нов 
член от държава членка, която все 
още не е одобрила конвенцията, се 
прилага процедурата, определена в 
параграф 6.

В случай на присъединяване на нов член 
от трета страна или отвъдморска 
територия към вече съществуваща 
ЕГТС, това присъединяване подлежи на
одобряване от всички държави
членки, които вече са одобрили 
конвенцията. Прилага се параграф 3а 
от настоящия член.“

в) В случай на присъединяване на нов 
член от трета държава към вече
съществуваща ЕГТС, това 
присъединяване подлежи на
разглеждане от държавата членка, в 
която се намира седалището на 
ЕГТС, в съответствие с процедурата, 
определена в параграф 3а.“

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 4 а (нов)



PE489.428v02-00 14/24 PR\937529BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Добавя се следният член 4а:
„Участие на членове от ОСТ“
В случай на ЕГТС с потенциален член 
от ОСТ държавата членка, с която е
свързана ОСТ, се уверява, че са спазени 
условията, определени в член 3а, и 
като взема предвид връзката й с ОСТ:
а) одобрява участието на 
потенциалния член в съответствие с 
член 4, параграф 3; или
б) дава писмено потвърждение на 
държавата членка, в която ще се 
намира предложеното седалище на 
ЕГТС, че компетентните органи в 
ОСТ са одобрили участието на 
потенциалния член в съответствие с 
условия и процедури, еквивалентни на 
установените в настоящия 
регламент.“

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Конвенцията и устава, както и всяко 
последващо изменение в тях се 
регистрират или публикуват, или и 
двете в съответствие с приложимото 
национално право в държавата членка, в 
която е седалището на съответната 
ЕГТС. ЕГТС придобива статут на 
юридическо лице в деня на 
регистрацията или публикацията, в 
зависимост от това кое от тези събития 
настъпва първо. Членовете информират 
съответните държави членки, 

1. Конвенцията и устава, както и всяко 
последващо изменение в тях се 
регистрират или публикуват, или и 
двете в съответствие с приложимото 
национално право в държавата членка, в 
която е седалището на съответната 
ЕГТС. ЕГТС придобива статут на 
юридическо лице в деня на 
регистрацията или публикацията в 
държавата членка, в която е 
седалището на съответната ЕГТС, 
в зависимост от това кое от тези събития 
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Комисията и Комитета на регионите за 
регистрацията или за публикуването на 
конвенцията.

настъпва първо. Членовете информират 
съответните държави членки и 
Комитета на регионите за регистрацията 
или за публикуването на конвенцията.

2. ЕГТС гарантира, че в срок от десет 
работни дни от датата на регистрацията 
или от публикуването на конвенцията се 
изпраща заявление до Комисията в 
съответствие с образеца, посочен в 
приложението към настоящия 
регламент. След това Комисията
предава това заявление на Службата за 
публикации на Европейския съюз за 
публикуване на известие в серия C на 
Официален вестник на Европейския 
съюз, оповестяващо създаването на 
ЕГТС и съдържащо данните, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент.“

2. ЕГТС гарантира, че в срок от десет 
работни дни от датата на регистрацията 
или от публикуването на конвенцията се 
изпраща заявление до Комитета на 
регионите в съответствие с образеца, 
посочен в приложението към настоящия 
регламент. След това Комитетът на 
регионите предава това заявление на 
Службата за публикации на 
Европейския съюз за публикуване на 
известие в серия C на Официален 
вестник на Европейския съюз, 
оповестяващо създаването на ЕГТС и 
съдържащо данните, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент.“

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 7 – параграфи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 се изменя, както следва: Член 7 се изменя, както следва:

a) параграфи 2 и 3 се заменят със 
следното:

a) параграфи 2 и 3 се заменят със 
следното:

„2. ЕГТС действа съгласно възложените 
й задачи, които включват улесняване и 
поощряване на териториалното 
сътрудничество за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и са 
определени от нейните членове, при 
условие че попадат в рамките на 
правомощията съгласно националното 

„2. ЕГТС действа съгласно възложените 
й задачи, които включват улесняване и 
поощряване на териториалното 
сътрудничество за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и
преодоляване на пречките на 
вътрешния пазар и които са 
определени от нейните членове, така че
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право на поне един член от всяка 
държава членка, представена в 
съответната ЕГТС.

да попадат в рамките на правомощията
на всеки член, освен ако държавата 
членка или третата държава не 
одобри участието на установен
съгласно национално й 
законодателство член, дори ако този 
член не е компетентен по всички 
задачи, посочени в конвенцията.

3. Дадена ЕГТС може да извършва 
конкретни дейности във връзка с 
териториалното сътрудничество между 
нейните членове за постигане на целта, 
посочена в член 1, параграф 2, със или 
без финансова подкрепа от Съюза.

3. Дадена ЕГТС може да извършва 
конкретни дейности във връзка с 
териториалното сътрудничество между 
нейните членове за постигане на целта, 
посочена в член 1, параграф 2, със или 
без финансова подкрепа от Съюза.

По-конкретно задачите на ЕГТС може 
да се отнасят до изпълнението на 
програми за сътрудничество или части 
от тях или на операции, подпомагани от 
Съюза чрез Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд и/или Кохезионния 
фонд.

Преди всичко задачите на ЕГТС може 
да се отнасят до изпълнението на 
програми за сътрудничество или части 
от тях или на операции, подпомагани от 
Съюза чрез Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд и/или Кохезионния 
фонд.

Държавите членки могат да ограничат
действията, които ЕГТС може да
осъществяват без финансова подкрепа 
от Съюза. Държавите членки обаче не
могат да изключват дейностите, 
обхванати от инвестиционните 
приоритети в рамките на политиката 
на сближаване на Съюза за периода 
2014—2020 г.“

Държавите членки могат да ограничат
задачите, които ЕГТС може да
изпълняват без финансова подкрепа от 
Съюза. Без да се засягат разпоредбите 
на член 13 държавите членки обаче не 
изключват задачите относно
инвестиционните приоритети, посочени
в член 6 от Регламент № ... [ETC].“

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 8 параграф 2 се заменя със В член 8 параграф 2 се заменя със 



PR\937529BG.doc 17/24 PE489.428v02-00

BG

следното: следното:
„2. В конвенцията се посочва: „2. В конвенцията се посочва:

a) наименованието и седалището на 
ЕГТС;

a) наименованието и седалището на 
ЕГТС;

б) териториалният обхват, в който ЕГТС 
може да изпълнява своите задачи;

б) териториалният обхват, в който ЕГТС 
може да изпълнява своите задачи;

в) целта и задачите на ЕГТС; в) целта и задачите на ЕГТС;
г) срока, за който е учредено, и 
условията за разпускането й;

г) срокът, за който е учредена ЕГТС, и 
условията за разпускането й;

д) списъкът на членовете й; д) списъкът на членовете на ЕГТС;

да) списъкът на органите на ЕГТС и 
съответните им правомощия;

е) конкретното право на Съюза или
национално законодателство,
приложимо по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
конвенцията;

е) приложимото право на Съюза и
национално законодателство на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на ЕГТС, за целите на
тълкуването и прилагането на 
конвенцията;

еа) приложимото право на Съюза и 
национално законодателство на 
държавата(ите) членка(и), в 
която(които) функционират 
предвидените в устава органи на 
ЕГТС;

ж) условията за участие на членове от 
трети страни или отвъдморски 
територии, ако е целесъобразно;

ж) условията за участие на членове от 
трети държави или ОСТ, по 
целесъобразност, включително 
установяването на приложимото 
право, ако ЕГТС изпълнява задачи в 
трети държави или в ОСТ;

з) конкретното право на Съюза или
национално законодателство,
приложимо по отношение на 
дейността на ЕГТС, като 
националното право може да бъде 
това на държавата членка, в която 
предвидените в устава органи 
упражняват своите правомощия или 
в която ЕГТС извършва дейността 
си;

з) приложимото право на Съюза и
национално законодателство, където
ЕГТС изпълнява задачите си, което е 
пряко свързано с изпълняваните 
задачи;

и) правилата, приложими по отношение 
на персонала на ЕГТС, както и 
принципите, уреждащи разпоредбите 

и) правилата, приложими по отношение 
на персонала на ЕГТС, както и 
принципите, уреждащи разпоредбите 
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във връзка с управлението на персонала 
и процедурите за неговото наемане;

във връзка с управлението на персонала 
и процедурите за неговото наемане;

й) в случай на ЕГТС с ограничена 
отговорност — разпоредбите относно 
отговорността на членовете в 
съответствие с член 12, параграф 3);

й)  разпоредбите относно отговорността 
на ЕГТС и на нейните членове в 
съответствие с член 12;

к) съответните условия за взаимно 
признаване, включително по отношение 
на финансовия контрол на управлението 
на обществените фондове; както и

к) съответните условия за взаимно 
признаване, включително по отношение 
на финансовия контрол на управлението 
на обществените фондове; както и

л) процедурите за изменение на 
конвенцията, включително спазването 
на задълженията, посочени в членове 4
и 5.

л) процедурите за приемане на устава 
и изменение на конвенцията, 
включително спазването на 
задълженията, посочени в членове 4 и 5.

Ако обаче ЕГТС само управлява
програма за сътрудничество или част от 
нея в рамките на политиката на 
сближаване на Европейския съюз или 
ако ЕГТС се отнася до 
междурегионално сътрудничество или 
мрежи, информацията съгласно буква б) 
не се изисква.

3.  Ако задачите на ЕГТС се отнасят 
единствено до управлението на
програма за сътрудничество или част от 
нея съгласно Регламент № ... [ETC]
или ако ЕГТС се отнася до 
междурегионално сътрудничество или 
мрежи, информацията съгласно
параграф 2, буква б) не се изисква.

По отношение на персонала на ЕГТС в 
съответствие с посоченото в буква и) се 
прилагат се следните правила:

По отношение на персонала на ЕГТС в 
съответствие с посоченото в буква и) се 
прилагат се следните правила:

а) правилата на държавата членка, в 
която се намира седалището на ЕГТС;

а) правилата на държавата членка, в 
която се намира седалището на ЕГТС;

б) правилата на държавата членка, в 
която реално се намира персоналът на 
ЕГТС; или

б) правилата на държавата членка, в 
която реално се намира персоналът на 
ЕГТС; или

в) правилата на държавата членка, на 
която е гражданин съответният член на 
персонала.

в) правилата на държавата членка, на 
която е гражданин съответният член на 
персонала.

За да се позволи равно третиране на 
всички служители, работещи на едно и 
също място, националните закони и 
правила, независимо дали на 
публичното или частното право, може 
да бъдат предмет на допълнителни ad 
hoc правила, определени от ЕГТС.“

За да се позволи равно третиране на 
всички служители, работещи на едно и 
също място, националните закони и 
правила, независимо дали на 
публичното или частното право, може 
да бъдат предмет на допълнителни ad 
hoc правила, определени от ЕГТС.“

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 9 параграф 2 се заменя със 
следното:

Член 9 се заменя със следното:

„1. Уставът на ЕГТС се приема от 
нейните членове с единодушие въз 
основа на конвенцията и в 
съответствие с нея.

“2. В устава се посочва най-малко 
следното:

2. В устава се посочва най-малко 
следното:

а) разпоредбите относно работата на 
органите на ЕГТС и техните 
правомощия, както и броя на 
представителите на членовете в 
съответните органи;

а) разпоредбите относно работата на 
органите на ЕГТС и техните 
правомощия, както и броя на 
представителите на членовете в 
съответните органи;

б) процедурите за вземане на решение 
на ЕГТС;

б) процедурите за вземане на решение 
на ЕГТС;

в) работният/ите език/ци; в) работният/ите език/ци;
г) редът за нейното функциониране; г) редът за нейното функциониране;

д) конкретните разпоредби относно 
управлението на персонала и 
процедурите за неговото наемане;

д) процедурите относно управлението 
на персонала и неговото наемане;

е) редът за финансовата вноска на 
членовете; 

е) редът за финансовата вноска на 
членовете; 

ж) отчетните и бюджетните правила, 
приложими от всеки от членовете по 
отношение на ЕГТС;

ж) отчетните и бюджетните правила, 
приложими от членовете на ЕГТС;

з) назначеният независим външен 
одитор на отчетните документи на 
ЕГТС;

з) назначеният независим външен 
одитор на отчетните документи на 
ЕГТС; както и

и) разпоредбите относно 
отговорността на членовете в 
съответствие с член 12, параграф 2; 
както и

и);

й) процедурите за изменение на статута, 
включително спазването на 

й) процедурите за изменение на устава, 
включително спазването на 
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задълженията, посочени в членове 4 и 
5.“

задълженията, посочени в членове 4 и 
5.“

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 се изменя, както следва: Член 12 се изменя, както следва:

a) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:

a) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:

„ЕГТС носи отговорност за 
изплащането на всичките си дългове.“

„ЕГТС носи отговорност за 
изплащането на всичките си дългове.“

б) параграф 2 се заменя със следното: б) параграф 2 се заменя със следното:
„2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, когато активите на ЕГТС се 
окажат недостатъчни за да покрият 
пасивите й, членове й носят отговорност 
за финансовите вноски на ЕГТС 
независимо от тяхното естество, като 
делът на всеки от членовете се определя 
пропорционално на неговата финансова 
вноска. Условията за финансовото 
участие се определят в устава.

„2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, когато активите на ЕГТС се 
окажат недостатъчни за да покрият 
пасивите й, членове й носят отговорност 
за финансовите вноски на ЕГТС 
независимо от тяхното естество, като 
делът на всеки от членовете се определя 
пропорционално на неговата финансова 
вноска. Условията за финансовото 
участие се определят в устава.

Членовете могат да предвидят в устава, 
че те ще носят отговорност и след като 
са престанали да бъдат членове на 
ЕГТС, във връзка със задължения, 
произтичащи от дейности на ЕГТС, 
извършени през периода, през който те 
са били нейни членове.

Членовете могат да предвидят в устава, 
че те ще носят отговорност и след като 
са престанали да бъдат членове на 
ЕГТС, във връзка със задължения, 
произтичащи от дейности на ЕГТС, 
извършени през периода, през който те 
са били нейни членове.

2a. Ако отговорността на най-малко 
един от членовете на ЕГТС е ограничена
или изключена в съответствие с 
националното правото, съгласно което 
е установен той, останалите членове 
могат също да ограничат своята 

2a. Ако отговорността на най-малко 
един от членовете на ЕГТС от държава 
членка е ограничена в съответствие с 
националното право, съгласно което е 
установен той, останалите членове 
могат също да ограничат своята 
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отговорност в конвенцията. отговорност в конвенцията, когато 
националното право за прилагането 
на настоящия регламент им дава 
възможност за това.

Наименованието на ЕГТС, съставена от 
членове с ограничена отговорност, 
включва думата „ограничена“.

Наименованието на ЕГТС, съставена от 
членове с ограничена отговорност, 
включва думата „ограничена“.

Изискването за публикуване на 
конвенцията, устава и отчетните 
документи на ЕГТС, чиито членове са с 
ограничена отговорност, трябва да бъде 
най-малко равностойно на изискваните 
за другите правни субекти, чиито 
членове са с ограничена отговорност, 
установени съгласно законите на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на ЕГТС.

Изискването за публикуване на 
конвенцията, устава и отчетните 
документи на ЕГТС, чиито членове са с 
ограничена отговорност, трябва да бъде 
най-малко равностойно на изискваните 
за другите правни субекти с ограничена 
отговорност съгласно законите на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на ЕГТС.

В случай на ЕГТС, чиито членове са с 
ограничена отговорност, държавите 
членки могат да изискат ЕГТС да 
сключи подходяща застраховка, която 
да покрива специфичните рискове във 
връзка с дейностите на ЕГТС.“

В случай на ЕГТС, чиито членове са с 
ограничена отговорност, всяка 
заинтересована държава членка може 
да изиска ЕГТС да сключи подходяща 
застраховка или да е обект на 
гаранция, предоставена от банка или 
друга финансова институция, 
установена в държава членка, или да е 
покрита от инструмент, 
предоставен като гаранция от 
публичен орган или от държавата 
членка, за да се покрият специфичните 
рискове във връзка с дейностите на 
ЕГТС.“

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. Държавите членки приемат 
необходимите разпоредби за 

„1. Държавите членки приемат 
необходимите разпоредби за 
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осигуряване на ефективното прилагане 
на настоящия регламент.

осигуряване на ефективното прилагане 
на настоящия регламент, включително 
определянето на компетентните 
органи, които отговорят за 
одобрението в съответствие с 
техните правни и административни 
разпоредби.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент 
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 се заменя със следното: Член 17 се заменя със следното:
„До средата на 2018 г. Комисията 
представя на Европейския парламент, на 
Съвета и на Комитета на регионите 
доклад за оценка на прилагането, 
ефективността, ефикасността, 
практическото значение, 
европейската добавена стойност на 
настоящия регламент и за
възможностите за неговото опростяване.

„До 1 август 2018 г. Комисията 
представя на Европейския парламент, на 
Съвета и на Комитета на регионите 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент, в който се 
оценява, въз основа на показатели, 
неговата ефективност, ефикасност, 
практическо значение, европейска 
добавена стойност и възможностите за 
неговото опростяване.

Докладите за оценка трябва да се 
основават на показатели, приети от 
Комисията посредством делегирани 
актове в съответствие с член 17а.“

Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 17а, с които се 
определя списъкът на показателите, 
посочен в първата алинея.

Or. en
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1082/2006
Член 17а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вмъква се следният член 17а: Вмъква се следният член 17а:

„Член 17а
Упражняване на делегирането

„Член 17а
Упражняване на делегирането

1. Правомощията да приема делегирани 
актове се предоставят на Комисията при 
условията, предвидени в настоящия 
член.

1. Правомощията да приема делегирани 
актове се предоставят на Комисията при 
условията, предвидени в настоящия 
член.

2. Делегирането на правомощия,
посочено в настоящия регламент, се 
предоставят за неограничен период 
от време, считано от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия по 
член 17 се предоставя на Комисията 
за срок от пет години, считано от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

3. Европейският парламент или Съветът 
могат по всяко време да оттеглят 
посоченото в член 17 делегиране на 
правомощия.

3. Европейският парламент или Съветът 
могат по всяко време да оттеглят 
посоченото в член 17 делегиране на 
правомощия.

Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощия, посочено 
в същото решение. То поражда действие 
в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. Решението не засяга валидността 
на делегираните актове, които вече са в 
сила.

Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощия, посочено 
в същото решение. То поражда действие 
в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. Решението не засяга валидността 
на делегираните актове, които вече са в 
сила.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.

5. Делегираните актове влизат в сила 
само ако Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали възражение в 
срок от 2 месеца, след като са били 
уведомени за съответния акт, или, ако 
преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът са 

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 3 
месеца, след като са били уведомени за 
съответния акт, или, ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
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уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Посоченият срок 
се удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Посоченият срок се 
удължава с 3 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Ако при изтичането на посочения срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, посочена 
в него.

Ако при изтичането на посочения срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, посочена 
в него.

Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Европейският парламент и Съветът 
са информирали Комисията за 
намерението си да не повдигат 
възражения.

Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Европейският парламент и Съветът 
са информирали Комисията за 
намерението си да не повдигат 
възражения.

Ако Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу делегиран акт, 
той не влиза в сила. Институцията, 
която повдига възражения срещу 
делегиран акт, посочва причините си за 
това.“

Ако Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу делегиран акт, 
той не влиза в сила. Институцията, 
която повдига възражения срещу 
делегиран акт, посочва причините си за 
това.“

Or. en


