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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking 
(EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en verbetering van de oprichting en 
tenuitvoerlegging van dergelijke groeperingen betreft
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0610/2),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 175, 209, lid 1, en 212, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0324/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 15 februari 20122,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C 191 van 26.6.2012, blz. 53.
2 PB C 113 van 18.4.2012, blz. 22.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een EGTS heeft tot doel territoriale 
samenwerking te vergemakkelijken en te 
bevorderen, waaronder een of meer 
vormen van grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerking, tussen haar in artikel 3, 
lid 1, bedoelde leden, met als doel de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang te versterken.

2. Een EGTS heeft tot doel met name
territoriale samenwerking te 
vergemakkelijken en te bevorderen, 
waaronder een of meer vormen van 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking, tussen haar 
in artikel 3, lid 1, bedoelde leden, met als 
doel de economische, sociale en territoriale 
samenhang te versterken.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op een EGTS en haar handelingen en 
activiteiten zijn van toepassing:

1. Op de handelingen van de statutaire 
organen van een EGTS zijn van 
toepassing:

a) deze verordening en, voor zover 
relevant, andere EU-wetgeving 
betreffende activiteiten van de EGTS;

a) deze verordening;

b) indien uitdrukkelijk toegestaan door 
deze verordening, de bepalingen van de in 
artikel 8 bedoelde overeenkomst;

b) de in artikel 8 bedoelde overeenkomst, 
wanneer deze uitdrukkelijk is toegestaan 
door deze verordening; en,

c) in gevallen die niet of slechts ten dele 
door deze verordening worden geregeld, de 
wetgeving van de lidstaat waar de EGTS 
haar statutaire zetel heeft, of, voor zover 
deze verordening dat toestaat, de 

c) in gevallen die niet of slechts ten dele 
door deze verordening worden geregeld, de 
nationale wetgeving van de lidstaat waar 
de statutaire zetel van de EGTS gevestigd 
is.
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wetgeving van de lidstaat waar de 
statutaire organen hun bevoegdheden 
uitoefenen of waar de EGTS haar 
activiteiten verricht.
Voor het bepalen van de toepasselijke 
wetgeving wordt een EGTS beschouwd als 
een entiteit van de lidstaat waar zij haar 
statutaire zetel heeft.

Voor het bepalen van de toepasselijke 
wetgeving uit hoofde van het Unierecht of 
het internationaal privaatrecht wordt een 
EGTS beschouwd als een entiteit van de 
lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"1 bis. Activiteiten van de EGTS met het 
oog op het verrichten van de in artikel 7, 
leden 2 en 3, bedoelde taken binnen de 
Unie vallen onder de EU-wetgeving en de 
nationale wetgeving die in de in artikel 8 
bedoelde overeenkomst is vermeld.
De activiteiten die uit de begroting van de 
Unie worden medegefinancierd, voldoen 
aan de eisen van de toepasselijke EU-
wetgeving en nationale wetgeving 
betreffende de uitvoering daarvan."

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) nationale, regionale of lokale overheden 
of organen of overheidsbedrijven uit derde 
landen of gebieden overzee die 
vergelijkbaar zijn met die bedoeld onder 
d), onder de in artikel 3 bis, lid 1,
aangegeven voorwaarden.

e) nationale, regionale of lokale overheden 
of organen of overheidsbedrijven uit derde 
landen die vergelijkbaar zijn met die 
bedoeld onder d), onder de in artikel 3 bis
aangegeven voorwaarden.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een EGTS is samengesteld uit leden die 
gevestigd zijn op het grondgebied van ten 
minste twee lidstaten, voor zover in 
artikel 3 bis, lid 2, niet anders bepaald is.

2. Een EGTS is samengesteld uit leden die 
gevestigd zijn op het grondgebied van ten 
minste twee lidstaten, voor zover in 
artikel 3 bis, leden 2 en 5, niet anders 
bepaald is.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Toetreding van leden uit derde landen of 

gebieden overzee

Artikel 3 bis
Toetreding van leden uit derde landen of 

landen of gebieden overzee (LGO's)
1. Overeenkomstig artikel 4, lid 3 bis, kan 
een EGTS bestaan uit leden op het 
grondgebied van ten minste twee lidstaten 

1. Overeenkomstig artikel 4, lid 3 bis, kan 
een EGTS bestaan uit leden op het 
grondgebied van ten minste twee lidstaten 
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en een of meer derde landen of gebieden 
overzee, wanneer deze lidstaten en derde 
landen of gebieden overzee gezamenlijk 
territoriale samenwerkingsacties of door de 
Unie ondersteunde programma's uitvoeren.

en een of meer derde landen die aan ten 
minste één lidstaat, met inbegrip van zijn 
ultraperifere gebieden, grenzen, wanneer 
deze lidstaten en derde landen gezamenlijk 
territoriale samenwerkingsacties of door de 
Unie ondersteunde programma's uitvoeren.

1 bis. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een derde land of een 
LGO geacht aan een lidstaat, met inbegrip 
van zijn ultraperifere gebieden, te grenzen 
wanneer het derde land of het LGO en de 
lidstaat een gemeenschappelijke 
landsgrens delen of wanneer zowel het 
derde land of het LGO als de lidstaat in 
aanmerking komen voor een gezamenlijk 
grensoverschrijdend of transnationaal 
maritiem programma uit hoofde van ETS 
of uit hoofde van een ander 
grensoverschrijdend, zeeoverschrijdend of 
zeebekkenprogramma, ook wanneer zij 
door internationale wateren gescheiden 
zijn.

2. Een EGTS kan bestaan uit leden op het 
grondgebied van slechts één lidstaat en één 
derde land of gebied overzee, wanneer die 
lidstaat meent dat de EGTS aansluit bij de 
bestaande territoriale samenwerking of 
bilaterale betrekkingen met dat derde land 
of gebied overzee.

2. Een EGTS kan bestaan uit leden op het 
grondgebied van slechts één lidstaat en één 
of meer derde landen die aan de lidstaat, 
met inbegrip van zijn ultraperifere 
gebieden, grenzen, wanneer die lidstaat 
meent dat de EGTS aansluit bij de 
bestaande territoriale samenwerking in de 
context van grensoverschrijdende of 
transnationale samenwerking of bilaterale 
betrekkingen met de betrokken derde 
landen.

2 bis. Voor de toepassing van de leden 1 
en 2 van dit artikel omvatten derde landen 
die aan een lidstaat, met inbegrip van zijn 
ultraperifere gebieden, grenzen ook de 
zeegrenzen tussen de betrokken landen.
2 ter. Overeenkomstig artikel 4 bis en 
onder de voorwaarden van lid 1 kan een 
EGTS ook bestaan uit leden uit een of 
meer lidstaten, met inbegrip van hun 
ultraperifere gebieden, en één of meer 
LGO's, met of zonder leden uit één of 
meer derde landen.
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2 quater. Overeenkomstig artikel 4 bis en 
onder de voorwaarden van lid 2 kan een 
EGTS ook bestaan uit leden uit slechts 
één lidstaat, met inbegrip van zijn 
ultraperifere gebieden, en één of meer 
LGO's, met of zonder leden uit één of 
meer derde landen.
2 quinquies. Een EGTS mag niet alleen 
bestaan uit leden uit een lidstaat en een of 
meer met diezelfde lidstaat verbonden 
LGO's.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze termijn wordt niet gestuit mits het 
kandidaat-lid de opmerkingen van de 
lidstaat beantwoordt binnen tien 
werkdagen nadat het ze ontvangen heeft.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 4 – lid 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd: het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

"3 bis. In het geval van een EGTS met 
kandidaat-leden uit derde landen of 
gebieden overzee zorgt de lidstaat waar de 

"3 bis. In het geval van een EGTS met 
kandidaat-leden uit derde landen vergewist
de lidstaat waar de voorgestelde statutaire 
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voorgestelde statutaire zetel van de EGTS 
gevestigd zal zijn ervoor dat voldaan wordt 
aan de in artikel 3 bis aangegeven 
voorwaarden en dat het derde land of de 
lidstaat onder de wetgeving waarvan een 
kandidaat-lid uit een gebied overzee is 
opgericht de deelname van het kandidaat-
lid heeft goedgekeurd overeenkomstig
voorwaarden en procedures die 
vergelijkbaar zijn met die in deze 
verordening, dan wel in overeenstemming 
met een overeenkomst tussen ten minste 
één lidstaat, onder de wetgeving waarvan 
het kandidaat-lid is opgericht, en een 
dergelijk derde land of gebied overzee.
Lid 3 van dit artikel is van toepassing."

zetel van de EGTS gevestigd zal zijn zich 
er in overleg met de overige betrokken 
lidstaten van dat voldaan wordt aan de in 
artikel 3 bis aangegeven voorwaarden en 
dat het derde land de deelname van het 
kandidaat-lid heeft goedgekeurd in 
overeenstemming met:

i) voorwaarden en procedures die 
vergelijkbaar zijn met die in deze 
verordening; dan wel
ii) een overeenkomst tussen ten minste één 
lidstaat, onder de wetgeving waarvan het 
kandidaat-lid is opgericht, en een dergelijk 
derde land."

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – letter c
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De leden stemmen in met de in artikel 8 
genoemde overeenkomst, waarbij zij 
toezien op de samenhang met de 
goedkeuring van de door de lidstaten
overeenkomstig lid 3 van dit artikel 
voorgestelde wijzigingen.

5. De leden stemmen in met de in artikel 8 
genoemde overeenkomst, waarbij zij 
toezien op de samenhang met de 
goedkeuring overeenkomstig lid 3 van dit 
artikel.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – letter c
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De EGTS deelt alle wijzigingen van de 
overeenkomst of de statuten mede aan de 
lidstaten onder de wetgeving waarvan de 
leden zijn opgericht.

6. De EGTS deelt alle wijzigingen van de 
overeenkomst of de statuten mede aan de 
lidstaten onder de wetgeving waarvan de 
leden zijn opgericht. Alle wijzigingen van 
de overeenkomst, met als enige 
uitzondering de gevallen van toetreding 
van een nieuw lid als bedoeld in lid 7, 
onder a), dienen door die lidstaten te 
worden goedgekeurd overeenkomstig de in 
dit artikel aangegeven procedure.

Alle wijzigingen van de overeenkomst 
dienen door de lidstaten te worden 
goedgekeurd overeenkomstig de in dit 
artikel aangegeven procedure.

6 bis. De volgende bepalingen zijn van 
toepassing in geval van toetreding van 
nieuwe leden tot een bestaande EGTS:

Bij toetreding van een nieuw lid uit een 
lidstaat die de overeenkomst al heeft 
goedgekeurd tot een bestaande EGTS
hoeft deze toetreding echter alleen te 
worden goedgekeurd door de lidstaat onder 
de wetgeving waarvan het nieuwe lid is 
opgericht. Lid 3 van dit artikel is van 
toepassing.

a) Bij toetreding van een nieuw lid uit een 
lidstaat die de overeenkomst al heeft 
goedgekeurd, wordt deze deelname alleen 
goedgekeurd door de lidstaat onder de 
wetgeving waarvan het nieuwe lid is 
opgericht overeenkomstig de procedure 
van lid 3 en ter kennis gebracht van de 
lidstaat waar de EGTS haar statutaire 
zetel heeft.
b) Bij toetreding van een nieuw lid uit een 
lidstaat die de overeenkomst nog niet 
heeft goedgekeurd, is de procedure van 
lid 6 van toepassing.

Bij toetreding van een nieuw lid uit een 
derde land of gebied overzee tot een 
bestaande EGTS dient deze toetreding te 
worden goedgekeurd door alle lidstaten 
die de overeenkomst hebben goedgekeurd.
Lid 3 bis van dit artikel is van toepassing."

c) Bij toetreding van een nieuw lid uit een 
derde land tot een bestaande EGTS wordt
deze toetreding onderzocht door de lidstaat 
waar de statutaire zetel van de EGTS is 
gevestigd, overeenkomstig de procedure 
van lid 3 bis."
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Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) Het volgende artikel 4 bis wordt 
ingevoegd:
"Deelname van leden uit een LGO
In het geval van een EGTS met een 
kandidaat-lid uit een LGO vergewist de 
lidstaat waarmee het LGO is verbonden, 
zich ervan dat de voorwaarden van 
artikel 3 bis vervuld zijn, en rekening 
houdend met zijn relatie met het LGO:
a) keurt hij de deelname van het 
kandidaat-lid goed overeenkomstig 
artikel 4, lid 3; of
b) bevestigt hij schriftelijk aan de lidstaat 
waar de voorgestelde statutaire zetel van
de EGTS zal worden gevestigd dat de 
bevoegde autoriteiten in het LGO de 
deelname van het kandidaat-lid hebben 
goedgekeurd volgens voorwaarden en 
procedures die vergelijkbaar zijn met die 
in deze verordening."

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De overeenkomst en de statuten en 
eventuele latere wijzigingen daarvan 

1. De overeenkomst en de statuten en 
eventuele latere wijzigingen daarvan 
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worden geregistreerd en/of bekendgemaakt 
overeenkomstig het toepasselijke nationale 
recht van de lidstaat waar de betreffende 
EGTS haar statutaire zetel heeft. De EGTS 
verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de 
datum van de registratie of de 
bekendmaking, naargelang welke datum 
eerst komt. De leden stellen de betrokken 
lidstaten, de Commissie en het Comité van 
de Regio's in kennis van de registratie en/of 
bekendmaking van de overeenkomst.

worden geregistreerd en/of bekendgemaakt 
overeenkomstig het toepasselijke nationale 
recht van de lidstaat waar de betreffende 
EGTS haar statutaire zetel heeft. De EGTS 
verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de 
datum van de registratie of de 
bekendmaking in de lidstaat waar de 
betreffende EGTS haar statutaire zetel 
heeft, naargelang welke datum eerst komt. 
De leden stellen de betrokken lidstaten en 
het Comité van de Regio's in kennis van de 
registratie en/of bekendmaking van de 
overeenkomst.

2. De EGTS zorgt ervoor dat binnen tien 
werkdagen na de registratie of publicatie 
van de overeenkomst een verzoek aan de 
Commissie wordt gezonden, volgens het 
model in de bijlage bij deze verordening.
De Commissie geeft dit verzoek door aan 
het Publicatiebureau van de Europese Unie 
voor publicatie van een kennisgeving in de 
C-reeks van het Publicatieblad van de 
Europese Unie ter aankondiging van de 
oprichting van de EGTS, met de in de 
bijlage bij deze verordening aangegeven 
details.

2. De EGTS zorgt ervoor dat binnen tien 
werkdagen na de registratie of publicatie 
van de overeenkomst een verzoek aan het 
Comité van de Regio’s wordt gezonden, 
volgens het model in de bijlage bij deze 
verordening. Het Comité van de Regio’s
geeft dit verzoek door aan het 
Publicatiebureau van de Europese Unie 
voor publicatie van een kennisgeving in de 
C-reeks van het Publicatieblad van de 
Europese Unie ter aankondiging van de 
oprichting van de EGTS, met de in de 
bijlage bij deze verordening aangegeven 
details.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 7 – leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a) de leden 2 en 3 worden vervangen door: a) de leden 2 en 3 worden vervangen door:

"2. Een EGTS handelt binnen het kader 
van de aan haar toevertrouwde taken, 
namelijk de facilitering en bevordering van 
territoriale samenwerking ter versterking 

"2. Een EGTS handelt binnen het kader 
van de aan haar toevertrouwde taken, 
namelijk de facilitering en bevordering van 
territoriale samenwerking ter versterking 
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van de economische, sociale en territoriale 
samenhang. Deze taken worden vastgesteld 
door haar leden, met dien verstande dat die 
taken onder krachtens de nationale 
wetgeving verleende bevoegdheid van ten 
minste één lid uit iedere in die EGTS 
vertegenwoordigde lidstaat moeten vallen.

van de economische, sociale en territoriale 
samenhang en het wegnemen van 
belemmeringen van de interne markt. 
Deze taken worden vastgesteld door haar 
leden, zodat zij onder de bevoegdheid van 
elk lid vallen, tenzij de lidstaat of het 
derde land de deelname van een onder 
zijn nationale wetgeving opgericht lid 
goedkeurt, zelfs wanneer dat lid niet 
bevoegd is voor alle in de overeenkomst 
vermelde taken.

3. De EGTS kan andere specifieke acties 
uitvoeren in het kader van territoriale 
samenwerking tussen haar leden en binnen 
de doelstelling bedoeld in artikel 1, lid 2, al 
dan niet met financiële steun van de Unie.

3. De EGTS kan andere specifieke acties 
uitvoeren in het kader van territoriale 
samenwerking tussen haar leden en binnen 
de doelstelling bedoeld in artikel 1, lid 2, al 
dan niet met financiële steun van de Unie.

Meer in het bijzonder kunnen de taken van 
een EGTS de uitvoering van 
samenwerkingsprogramma's of delen 
daarvan omvatten, of van operaties die 
door de Unie worden ondersteund door 
middel van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en/of het Cohesiefonds.

In de eerste plaats kunnen de taken van 
een EGTS de uitvoering van 
samenwerkingsprogramma's of delen 
daarvan omvatten, of van operaties die 
door de Unie worden ondersteund door 
middel van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en/of het Cohesiefonds.

De lidstaten kunnen de acties die de EGTS 
zonder financiële bijdrage van de Unie 
mag uitvoeren, beperken. De lidstaten
sluiten echter geen acties uit die vallen 
onder de investeringsprioriteiten van het 
cohesiebeleid van de Unie voor de periode 
2014-2020."

De lidstaten kunnen de taken die de EGTS 
zonder financiële bijdrage van de Unie 
mag uitvoeren, beperken. Onverminderd 
artikel 13 sluiten de lidstaten echter geen 
taken uit met betrekking tot de 
investeringsprioriteiten die worden bedoeld 
in artikel 6 van Verordening nr. ... 
[ETS]."

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8, lid 2, wordt vervangen door: Artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:
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"2. De overeenkomst specificeert: "2. De overeenkomst specificeert:
a) de naam van de EGTS en de statutaire 
zetel;

a) de naam van de EGTS en de statutaire 
zetel;

b) de omvang van het grondgebied waarop 
de EGTS haar taken mag uitvoeren;

b) de omvang van het grondgebied waarop 
de EGTS haar taken mag uitvoeren;

c) doel en taken van de EGTS; c) doel en taken van de EGTS;

(d) De duur ervan en de voorwaarden voor 
ontbinding;

(d) de duur van de EGTS en de 
voorwaarden voor ontbinding;

e) een lijst van haar leden; e) een lijst van de leden van de EGTS;

e bis) een lijst van de organen van de 
EGTS en hun respectieve bevoegdheden;

f) het specifieke EU- of nationale recht dat 
van toepassing is op de interpretatie en 
naleving van de overeenkomst;

f) het Unierecht en het nationale recht van 
de lidstaat waar de EGTS haar statutaire 
zetel heeft dat van toepassing is op de 
interpretatie en naleving van de 
overeenkomst;

f bis) het Unierecht en het nationale recht 
van de lidstaat/lidstaten waar de statutaire 
organen van de EGTS hun bevoegdheden 
uitoefenen;

g) de regeling voor deelname van leden uit 
derde landen of gebieden overzee, indien 
van toepassing;

g) de regeling voor deelname van leden uit 
derde landen of in LGO's, indien van 
toepassing, met inbegrip van de bepaling 
van het toepasselijke recht wanneer een 
EGTS taken in derde landen of LGO's 
uitvoert;

h) het specifieke EU- of nationale recht dat 
van toepassing is op de activiteiten van de 
EGTS, waarbij het "nationale recht" het 
recht kan zijn van de lidstaat waar de 
statutaire organen hun bevoegdheden 
uitoefenen, of van de lidstaat waar de 
EGTS haar activiteiten uitvoert;

h) het Unierecht en het nationale recht dat 
van toepassing is waar de EGTS haar 
taken uitvoert, wanneer dat rechtstreeks 
van belang is voor de uitgevoerde taken;

i) de regels die van toepassing zijn op het 
personeel van de EGTS en de beginselen 
waarop de regelingen inzake 
personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures gebaseerd zijn;

i) de regels die van toepassing zijn op het 
personeel van de EGTS en de beginselen 
waarop de regelingen inzake 
personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures gebaseerd zijn;

j) in geval van een EGTS met beperkte 
aansprakelijkheid, de regelingen inzake de 
aansprakelijkheid van de leden, 
overeenkomstig artikel 12, lid 3;

j) de regelingen inzake de 
aansprakelijkheid van de EGTS en haar
leden, overeenkomstig artikel 12;

k) de toepasselijke regels inzake k) de toepasselijke regels inzake 
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wederzijdse erkenning, waaronder die voor 
de financiële controle van het beheer van 
publieke middelen; en

wederzijdse erkenning, waaronder die voor 
de financiële controle van het beheer van 
publieke middelen; en

l) de procedures tot wijziging van de 
overeenkomst, met inbegrip van het 
voldoen aan de in de artikelen 4 en 5 
aangegeven verplichtingen.

l) de procedures tot goedkeuring van de 
statuten en tot wijziging van de 
overeenkomst, met inbegrip van het 
voldoen aan de in de artikelen 4 en 5 
aangegeven verplichtingen.

Wanneer echter een EGTS alleen een 
samenwerkingsprogramma of een deel 
daarvan beheert in het kader van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie, of 
wanneer een EGTS interregionale 
samenwerking of netwerken betreft, is de 
onder b) bedoelde informatie niet vereist.

3. Wanneer de taken van een EGTS alleen 
het beheer van een 
samenwerkingsprogramma of een deel 
daarvan betreffen in het kader van 
Verordening nr. … [ETS], of wanneer een 
EGTS interregionale samenwerking of 
netwerken betreft, is de in lid 2, onder b),
bedoelde informatie niet vereist.

De volgende regels zijn van toepassing op 
het personeel van een EGTS als bedoeld 
onder i): 

De volgende regels zijn van toepassing op 
het personeel van een EGTS als bedoeld 
onder i): 

a) die van de lidstaat waar de EGTS haar 
statutaire zetel heeft; 

a) die van de lidstaat waar de EGTS haar 
statutaire zetel heeft; 

b) die van de lidstaat waar het personeel 
van de EGTS zich feitelijk bevindt; of 

b) die van de lidstaat waar het personeel 
van de EGTS zich feitelijk bevindt; of 

c) die van de lidstaat waarvan het 
betreffende personeelslid onderdaan is.

c) die van de lidstaat waarvan het 
betreffende personeelslid onderdaan is.

Met het oog op gelijke behandeling van 
alle personeelsleden die op dezelfde locatie 
werkzaam zijn, kunnen de nationale wetten 
en regels, hetzij publiek- of 
privaatrechtelijk, aangevuld worden door 
door de EGTS vastgestelde ad-hocregels."

Met het oog op gelijke behandeling van 
alle personeelsleden die op dezelfde locatie 
werkzaam zijn, kunnen de nationale wetten 
en regels, hetzij publiek- of 
privaatrechtelijk, aangevuld worden door 
door de EGTS vastgestelde ad-hocregels."

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9, lid 2, wordt vervangen door: Artikel 9 wordt vervangen door:
"1. De statuten van een EGTS worden met 
eenparigheid van stemmen door de leden 
vastgesteld op basis van en in 
overeenstemming met de overeenkomst.

"2. De statuten bevatten ten minste het 
volgende:

2. De statuten bevatten ten minste het 
volgende:

a) bepalingen betreffende de werking van 
de organen van de EGTS en hun 
bevoegdheden, alsmede het aantal 
vertegenwoordigers van de leden in de 
betrokken organen;

a) bepalingen betreffende de werking van 
de organen van de EGTS en hun 
bevoegdheden, alsmede het aantal 
vertegenwoordigers van de leden in de 
betrokken organen;

b) de besluitvormingsprocedures van de 
EGTS;

b) de besluitvormingsprocedures van de 
EGTS;

c) de werktaal of –talen; c) de werktaal of –talen;
d) de regelingen voor het functioneren van 
de EGTS;

d) de regelingen voor het functioneren van 
de EGTS;

e) de specifieke regelingen betreffende
personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures;

e) de procedures voor personeelsbeheer en 
aanwerving;

f) de regelingen voor de financiële 
bijdragen van leden; 

f) de regelingen voor de financiële 
bijdragen van leden; 

g) de toepasselijke boekhoudkundige en 
budgettaire regels van elk van de leden ten 
aanzien van de EGTS;

g) de toepasselijke boekhoudkundige en 
budgettaire regels van de leden van de 
EGTS;

h) de aanwijzing van de onafhankelijke 
externe auditor van de rekeningen van de 
EGTS;

h) de aanwijzing van de onafhankelijke 
externe auditor van de rekeningen van de 
EGTS; en

i) de nadere regels voor de 
aansprakelijkheid van de leden, 
overeenkomstig artikel 12, lid 2; en
j) de procedures tot wijziging van de 
statuten, met inbegrip van het voldoen aan 
de in de artikelen 4 en 5 aangegeven 
verplichtingen."

j) de procedures tot wijziging van de 
statuten, met inbegrip van het voldoen aan 
de in de artikelen 4 en 5 aangegeven 
verplichtingen."

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

a) Aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

a) Aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"Een EGTS is aansprakelijk voor al haar 
schulden."

"Een EGTS is aansprakelijk voor al haar 
schulden." 

b) lid 2 wordt vervangen door: b) lid 2 wordt vervangen door:
"2. Onverminderd lid 3 zijn, voor zover de 
activa van een EGTS onvoldoende zijn om 
aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen, de leden aansprakelijk voor de 
schulden van iedere aard van de EGTS, 
waarbij het aandeel van elk lid wordt 
vastgesteld in verhouding tot zijn 
financiële bijdrage. De nadere regels voor 
financiële bijdragen worden in de statuten 
vastgelegd.

"2. Onverminderd lid 3 zijn, voor zover de 
activa van een EGTS onvoldoende zijn om 
aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen, de leden aansprakelijk voor de 
schulden van iedere aard van de EGTS, 
waarbij het aandeel van elk lid wordt 
vastgesteld in verhouding tot zijn 
financiële bijdrage. De nadere regels voor 
financiële bijdragen worden in de statuten 
vastgelegd.

De leden kunnen in de statuten bepalen dat 
zij, nadat hun lidmaatschap van een EGTS 
is beëindigd, aansprakelijk zullen zijn voor 
verbintenissen die uit activiteiten van de 
EGTS tijdens hun lidmaatschap 
voortvloeien.

De leden kunnen in de statuten bepalen dat 
zij, nadat hun lidmaatschap van een EGTS 
is beëindigd, aansprakelijk zullen zijn voor 
verbintenissen die uit activiteiten van de 
EGTS tijdens hun lidmaatschap 
voortvloeien.

2 bis. Indien ten minste een lid van een 
EGTS beperkt of niet aansprakelijk is ten 
gevolge van de nationale wetgeving 
waaronder het lid is opgericht, hebben ook 
de andere leden het recht in de 
overeenkomst hun aansprakelijkheid te 
beperken.

2 bis. Indien ten minste een lid van een 
EGTS uit een lidstaat beperkt 
aansprakelijk is ten gevolge van de 
nationale wetgeving waaronder het lid is 
opgericht, hebben ook de andere leden het 
recht in de overeenkomst hun 
aansprakelijkheid te beperken wanneer de 
nationale wetgeving tot uitvoering van 
deze verordening zulks toelaat.

De naam van een EGTS waarvan de leden 
beperkt aansprakelijk zijn, bevat het woord 
"beperkt".

De naam van een EGTS waarvan de leden 
beperkt aansprakelijk zijn, bevat het woord 
"beperkt".

De vereisten inzake de openbaarmaking 
van de overeenkomst, de statuten en de 

De vereisten inzake de openbaarmaking 
van de overeenkomst, de statuten en de 
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rekeningen van een EGTS waarvan de 
leden beperkt aansprakelijk zijn, zijn ten 
minste gelijk aan die voor andere 
rechtspersonen met beperkte 
aansprakelijkheid van de leden die zijn 
opgericht krachtens de wetgeving van de 
lidstaat waar die EGTS haar statutaire zetel 
heeft.

rekeningen van een EGTS waarvan de 
leden beperkt aansprakelijk zijn, zijn ten 
minste gelijk aan die voor andere 
rechtspersonen met beperkte 
aansprakelijkheid krachtens de wetgeving 
van de lidstaat waar die EGTS haar 
statutaire zetel heeft.

In het geval van een EGTS waarvan de 
leden beperkt aansprakelijk zijn, kunnen 
de lidstaten vereisen dat de EGTS 
passende verzekeringen afsluit om de aan 
de activiteiten van de EGTS verbonden 
risico's te dekken."

In het geval van een EGTS waarvan de 
leden beperkt aansprakelijk zijn, kan een 
betrokken lidstaat vereisen dat de EGTS 
passende verzekeringen afsluit of een 
garantie van een bank of andere 
financiële instelling, gevestigd in een 
lidstaat, geniet dan wel gedekt is door een 
voorziening die door een 
overheidsinstantie of door de lidstaat als 
garantie is verstrekt om de aan de 
activiteiten van de EGTS verbonden 
risico's te dekken."

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten treffen de passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
verordening daadwerkelijk wordt 
toegepast.

1. De lidstaten treffen de passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
verordening daadwerkelijk wordt 
toegepast, met inbegrip van de vaststelling 
van de bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring 
overeenkomstig hun wettelijke en 
bestuursrechtelijke regelingen.

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 wordt vervangen door: Artikel 17 wordt vervangen door:

"Halverwege 2018 zendt de Commissie het
Europees Parlement, de Raad en het 
Comité van de Regio's een 
evaluatieverslag over de toepassing, de 
doelmatigheid, de efficiëntie, de relevantie, 
de Europese toegevoegde waarde en de 
mogelijkheden voor vereenvoudiging van 
deze verordening.

"Uiterlijk 1 augustus 2018 zendt de 
Commissie het Europees Parlement, de 
Raad en het Comité van de Regio's een 
verslag over de toepassing van deze 
verordening, waarin op basis van 
indicatoren de doelmatigheid, de 
efficiëntie, de relevantie, de Europese 
toegevoegde waarde en de mogelijkheden 
voor vereenvoudiging worden 
geëvalueerd.

Het evaluatieverslag dient gebaseerd te 
zijn op indicatoren die de Commissie 
overeenkomstig artikel 17 bis bij
gedelegeerde handelingen zal vaststellen."

De Commissie wordt gemachtigd
overeenkomstig artikel 17 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vaststelling 
van de lijst van de in de eerste alinea 
bedoelde indicatoren."

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 17 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende artikel 17 bis wordt 
ingevoegd:

Het volgende artikel 17 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 17 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

"Artikel 17 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend onder de voorwaarden 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend onder de voorwaarden 
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die in dit artikel worden gesteld. die in dit artikel worden gesteld. 
2. De in deze verordening bedoelde 
bevoegdheidsdelegaties zullen worden 
verleend voor onbepaalde tijd en vanaf de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

2. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheidsdelegaties zullen aan de 
Commissie worden verleend voor een 
termijn van vijf jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

3. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheidsdelegaties kunnen te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken.

3. De in artikel 17 bedoelde 
bevoegdheidsdelegaties kunnen te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken.

Een besluit tot intrekking maakt een einde 
aan de bevoegdheidsdelegatie die in dat 
besluit wordt vermeld. Een dergelijk 
besluit wordt van kracht op de dag na die 
van publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, of op een latere 
daarin aangegeven datum. Het besluit laat 
de geldigheid van reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Een besluit tot intrekking maakt een einde 
aan de bevoegdheidsdelegatie die in dat 
besluit wordt vermeld. Een dergelijk 
besluit wordt van kracht op de dag na die 
van publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, of op een latere 
daarin aangegeven datum. Het besluit laat 
de geldigheid van reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Wanneer de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij 
het Europees Parlement en de Raad 
daarvan gelijktijdig in kennis.

4. Wanneer de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij 
het Europees Parlement en de Raad 
daarvan gelijktijdig in kennis.

5. De gedelegeerde handelingen worden
alleen van kracht als het Europees 
Parlement of de Raad geen bezwaar maken 
binnen een termijn van twee maanden na 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad, of indien 
het Europees Parlement en de Raad beide 
vóór het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
geen bezwaar zullen maken. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
wordt die termijn met twee maanden
verlengd. 

5. Een overeenkomstig artikel 17 
vastgestelde gedelegeerde handeling wordt
alleen van kracht als het Europees 
Parlement of de Raad geen bezwaar maken 
binnen een termijn van drie maanden na 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad, of indien 
het Europees Parlement en de Raad beide 
vóór het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
geen bezwaar zullen maken. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
wordt die termijn met drie maanden
verlengd.

Indien noch het Europees Parlement noch 
de Raad bij het verstrijken van die termijn 
bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.

Indien noch het Europees Parlement noch 
de Raad bij het verstrijken van die termijn 
bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.

De gedelegeerde handeling kan worden De gedelegeerde handeling kan worden 
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bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en vóór het verstrijken 
van die termijn in werking treden indien 
het Europees Parlement en de Raad beide 
de Commissie hebben laten weten geen 
bezwaar te zullen aantekenen.

bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en vóór het verstrijken 
van die termijn in werking treden indien 
het Europees Parlement en de Raad beide 
de Commissie hebben laten weten geen 
bezwaar te zullen aantekenen.

Als het Europees Parlement of de Raad 
bezwaar maken tegen een gedelegeerde 
handeling, treedt die handeling niet in 
werking. Een instelling die bezwaar maakt 
tegen een gedelegeerde handeling geeft de 
reden van haar bezwaren aan."

Als het Europees Parlement of de Raad 
bezwaar maken tegen een gedelegeerde 
handeling, treedt die handeling niet in 
werking. Een instelling die bezwaar maakt 
tegen een gedelegeerde handeling geeft de 
reden van haar bezwaren aan."

Or. en


