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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 återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
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 (C7-0324/2011),

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

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 25 april 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 15 februari 20122,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0000/2013).

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.

                                               
1 EUT C 191, 29.6.2012, s. 53.
2 EUT C 113, 18.4.2012, s. 22.
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Ändringsförslag 1

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En gruppering ska ha som mål att 
underlätta och främja territoriellt 
samarbete, inklusive ett eller flera 
samarbeten av samma eller olika natur –
gränsöverskridande, transnationell 
och/eller mellanregional – mellan dess 
medlemmar i enlighet med artikel 3.1, med 
målet att stärka den ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållningen.”

2. En gruppering ska ha som mål att 
underlätta och främja i synnerhet
territoriellt samarbete, inklusive ett eller 
flera samarbeten av samma eller olika 
natur – gränsöverskridande, transnationell 
och/eller mellanregional – mellan dess 
medlemmar i enlighet med artikel 3.1, med 
målet att stärka den ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållningen.”

Or. en

Ändringsförslag 2

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. En gruppering och dess insatser och 
verksamhet ska styras av följande 
bestämmelser:

”1. En grupperings stadgeenliga organs
insatser ska styras av följande 
bestämmelser:

a) Denna förordning och, när så är 
tillämpligt, annan unionslagstiftning som 
rör grupperingens verksamhet.

a) Denna förordning.

b) Bestämmelserna i det avtal som avses i 
artikel 8, i de fall där detta uttryckligen 
medges i den här förordningen.

b) Det avtal som avses i artikel 8, om det
uttryckligen medges i den här 
förordningen.

c) När det gäller frågor som inte eller 
endast delvis regleras av denna förordning, 
är det lagstiftningen i den medlemsstat där 
grupperingen har sitt registrerade säte eller, 
när denna förordning så tillåter, 
lagstiftningen i den medlemsstat där 

c) När det gäller frågor som inte eller 
endast delvis regleras av denna förordning, 
den nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där grupperingen har sitt 
registrerade säte.
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stadgeenliga organ utövar sina 
befogenheter eller där grupperingen 
bedriver sin verksamhet.
När man fastställer vilken lagstiftning som 
ska tillämpas ska grupperingen betraktas 
som en enhet i den medlemsstat där 
grupperingen har sitt registrerade säte.”

Vid behov av att fastställa tillämplig
lagstiftning enligt unionsrätten eller 
internationell privaträtt ska grupperingen 
betraktas som en enhet i den medlemsstat 
där grupperingen har sitt registrerade säte.”

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande punkt ska införas som 
punkt 1a:
”1a. Grupperingens verksamhet för att 
genomföra uppgifter som avses i artikel 
7.2 och 7.3 inom unionen ska regleras av 
unionslagstiftningen och den nationella 
lagstiftning som anges i avtalet enligt 
artikel 8.
Verksamhet som medfinansieras av 
unionsbudgeten ska uppfylla de krav som 
fastställs i tillämplig unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning rörande dess 
tillämpning.”

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Nationella, regionala och lokala 
myndigheter eller organ eller offentliga 
företag likvärdiga med dem som avses i 
led d från tredjeländer eller 
utomeuropeiska territorier, i enlighet med 
de villkor som anges i artikel 3a.1.”

e) Nationella, regionala och lokala 
myndigheter eller organ eller offentliga 
företag likvärdiga med dem som avses i 
led d från tredjeländer, i enlighet med de 
villkor som anges i artikel 3a.”

Or. en

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. En gruppering ska bestå av medlemmar 
från minst två medlemsstaters territorium, 
utom när det gäller grupperingar som anges 
i artikel 3a.2.”

”2. En gruppering ska bestå av medlemmar 
från minst två medlemsstaters territorium, 
utom när det gäller grupperingar som anges 
i artikel 3a.2 och 3a.5.”

Or. en

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 3a ”Artikel 3a
Anslutning av medlemmar från 

tredjeländer eller utomeuropeiska 
territorier

Anslutning av medlemmar från 
tredjeländer eller utomeuropeiska länder 

eller territorier (ULT)
1. I enlighet med artikel 4.3a får en 
gruppering utgöras av medlemmar från 
minst två medlemsstaters territorier och av 

1. I enlighet med artikel 4.3a får en 
gruppering utgöras av medlemmar från 
minst två medlemsstaters territorier och av 
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ett eller flera tredjeländer eller ett eller 
flera utomeuropeiska territorier, om dessa 
medlemsstater och tredjeländer eller 
utomeuropeiska territorier tillsammans 
genomför territoriella samarbetsinsatser 
eller program som stöds av unionen.

ett eller flera tredjeländer som gränsar till 
minst en av medlemsstaterna, inbegripet 
dess yttersta randområden, om dessa 
medlemsstater och tredjeländer 
tillsammans genomför territoriella 
samarbetsinsatser eller program som stöds 
av unionen.

1a. I denna förordning anses ett 
tredjeland eller ett utomeuropeiskt land 
eller territorium gränsa till en 
medlemsstat, inbegripet dess yttersta 
randområden, om tredjelandet eller ett 
utomeuropeiskt land eller territorium och 
en medlemsstat har en gemensam 
landgräns eller om både tredjelandet eller 
ett utomeuropeiskt land eller territorium 
och en medlemsstat omfattas av ett 
gemensamt gränsöverskridande eller 
transnationellt maritimt program inom 
ETS eller av något annat 
samarbetsprogram som är 
gränsöverskridande, havsöverskridande 
eller som rör havsområden, även om de 
skiljs åt av internationellt vatten.

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 eller flera 
tredjeländer som gränsar till 
medlemsstaten inbegripet dess yttersta 
randområden, om den medlemsstaten 
anser att en sådan gruppering är förenlig 
med tillämpningsområdet för dess 
territoriella samarbete inom ramen för 
gränsöverskridande eller transnationellt 
samarbete eller bilaterala förbindelser med 
de berörda tredjeländerna.

2a. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 
2 i denna artikel ska tredjeländer som 
gränsar till en medlemsstat inbegripet 
dess yttersta randområden innefatta 
sjögränser mellan de berörda länderna.
2b. I enlighet med artikel 4a och med 
förbehåll för de villkor som anges i 
punkt 1 får en gruppering även utgöras av 
medlemmar från en eller flera 
medlemsstater inbegripet dess yttersta 
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randområden och en eller flera 
utomeuropeiska länder eller territorier, 
med eller utan medlemmar från ett eller 
flera tredjeländer.
2c. I enlighet med artikel 4a och med 
förbehåll för de villkor som anges i 
punkt 2 får en gruppering även utgöras av 
medlemmar från endast en medlemsstat 
inbegripet dess yttersta randområden och 
av ett eller flera utomeuropeiska länder 
eller territorier, med eller utan 
medlemmar från ett eller flera 
tredjeländer.
2d. En gruppering får inte bildas mellan 
endast medlemmar från en medlemsstat 
och en eller flera utomeuropeiska länder 
och territorier med anknytning till den 
medlemsstaten.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsfristen ska inte avbrytas om den 
blivande medlemmen lämnar ett svar på 
medlemsstatens synpunkter inom tio 
arbetsdagar från dagen för mottagandet 
av dessa synpunkter.

Or. en
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Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:

b) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:

”3a. När det gäller en gruppering med 
blivande medlemmar från tredjeländer eller 
utomeuropeiska territorier, ska den 
medlemsstat där den föreslagna 
grupperingens registrerade säte kommer att 
vara beläget säkerställa att de villkor som 
fastställs i artikel 3a är uppfyllda och att 
det tredjeland eller den medlemsstat enligt 
vars lagstiftning en blivande medlem från
ett utomeuropeiskt territorium har 
inrättats har godkänt den blivande 
medlemmens deltagande i enlighet med 
villkor och förfaranden som är likvärdiga 
med dem som fastställs denna förordning,
eller i enlighet med ett avtal som ingåtts 
mellan minst en medlemsstat enligt vars 
lagar en blivande medlem har inrättats och 
ett sådant tredjeland eller utomeuropeiskt 
territorium. Punkt 3 i denna artikel ska 
tillämpas.”

”3a. När det gäller en gruppering med 
blivande medlemmar från tredjeländer, ska 
den medlemsstat där den föreslagna 
grupperingens registrerade säte kommer att 
vara beläget, i samråd med de övriga 
berörda medlemsstaterna, förvissa sig om
att de villkor som fastställs i artikel 3a är 
uppfyllda och att tredjelandet har godkänt 
den blivande medlemmens deltagande i 
enlighet med 

i) villkor och förfaranden som är likvärdiga 
med dem som fastställs i denna förordning, 
eller

ii) ett avtal som ingåtts mellan minst en 
medlemsstat enligt vars lagar en blivande 
medlem har inrättats och ett sådant 
tredjeland.”

Or. en
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Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Medlemmarna ska enas om det avtal 
som avses i artikel 8 och se till att det 
överensstämmer med godkännandet eller 
de ändringar som föreslås av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 3 i 
denna artikel.

”5. Medlemmarna ska enas om det avtal 
som avses i artikel 8 och se till att det 
överensstämmer med godkännandet i 
enlighet med punkt 3 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Varje ändring av avtalet eller stadgan 
ska anmälas av grupperingen till de 
medlemsstater enligt vars lagstiftning 
grupperingens medlemmar har inrättats.

6. Varje ändring av avtalet eller stadgan 
ska anmälas av grupperingen till de 
medlemsstater enligt vars lagstiftning 
grupperingens medlemmar har inrättats. 
Varje ändring av avtalet – utom vid 
anslutning av en ny medlem som omfattas 
av punkt 7 a – ska godkännas av dessa
medlemsstater enligt förfarandet i denna 
artikel.

Varje ändring av avtalet ska godkännas av 
medlemsstaterna enligt förfarandet i denna 
artikel.

6a. Följande bestämmelser ska gälla vid 
anslutning av nya medlemmar till en 
befintlig gruppering:

När det gäller anslutning av en ny medlem 
från en medlemsstat som redan har godkänt 
avtalet till en befintlig gruppering, så ska 

a) Vid anslutning av en ny medlem från en 
medlemsstat som redan har godkänt 
avtalet, ska sådant deltagande endast 
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en sådan anslutning endast godkännas av 
den medlemsstat enligt vars lagstiftning
den nya medlemmen har inrättats. Punkt 3 
i denna artikel ska tillämpas.

godkännas av den medlemsstat enligt vars 
lagar den nya medlemmen har inrättats, i 
enlighet med det förfarande som anges i 
punkt 3, samt anmälas till den 
medlemsstat där grupperingen har sitt 
registrerade säte.

b) Vid anslutning av en ny medlem från 
en medlemsstat som ännu inte har 
godkänt avtalet, ska det förfarande som 
anges i punkt 6 tillämpas.

När det gäller anslutning av en ny medlem 
från ett tredjeland eller utomeuropeiskt 
territorium till en befintlig gruppering, så
ska en sådan anslutning godkännas av 
alla de medlemsstater som redan har 
godkänt avtalet. Punkt 3a i denna artikel 
ska tillämpas.”

c) Vid anslutning av en ny medlem från ett 
tredjeland till en befintlig gruppering, ska 
anslutningen vara föremål för granskning 
av den medlemsstat där grupperingen har 
sitt registrerade säte i enlighet med det 
förfarande som anges i punkt 3a.”

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Följande artikel ska införas som 
artikel 4a:

”Artikel 4a
Deltagande av medlemmar från ett 

utomeuropeiskt land eller territorium
När det gäller en gruppering med en 
blivande medlem från ett utomeuropeiskt 
land eller territorium ska den medlemsstat 
till vilken det utomeuropeiska landet eller 
territoriet är knutet förvissa sig om att 
villkoren i artikel 3a är uppfyllda och, 
med beaktande av sitt förhållande till det 
utomeuropeiska landet eller territoriet, 
antingen
a) godkänna den blivande medlemmens 
deltagande i enlighet med artikel 4.3, eller
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b) lämna skriftlig bekräftelse till den 
medlemsstat där grupperingens 
föreslagna registrerade säte kommer att 
vara beläget att de behöriga 
myndigheterna i det utomeuropeiska 
landet eller territoriet har godkänt den 
blivande medlemmens deltagande i 
enlighet med villkor och förfaranden som 
är likvärdiga med dem som fastställs i 
denna förordning.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 5 – punkterna 1–2

Kommissionens förslag 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. Grupperingen ska 
få status som juridisk person den dag då 
den registreras eller då dess bildande 
offentliggörs i den medlemsstat där den 
berörda grupperingen har sitt registrerade 
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 
begäran till Europeiska unionens 
publikationsbyrå för offentliggörande i C-
serien av Europeiska unionens officiella 
tidning av ett meddelande om att 

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

meddelande om att grupperingen bildats, 
och därvid bifoga de uppgifter som anges i 
bilagan till denna förordning.”

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8 – led a
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 7 – punkterna 2–3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 ska ändras på följande sätt: Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
a) Punkterna 2 och 3 ska ersättas med 
följande:

a) Punkterna 2 och 3 ska ersättas med 
följande:

”2. En gruppering ska verka inom 
gränserna för sina uppgifter, nämligen att 
underlätta och främja territoriellt samarbete 
för att stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, och dessa 
uppgifter ska fastställas av grupperingens 
medlemmar så att de omfattas av den 
nationella lagstiftning som gäller för 
minst en medlem från varje medlemsstat 
som är företrädd i grupperingen.

”2. En gruppering ska verka inom 
gränserna för sina uppgifter, nämligen att 
underlätta och främja territoriellt samarbete 
för att stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen och 
övervinna hinder för den inre marknaden, 
och dessa uppgifter ska fastställas av 
grupperingens medlemmar så att de 
omfattas av varje medlems behörighet, 
såvida inte medlemsstaten eller 
tredjelandet godkänner att en medlem 
som inrättats enligt dess nationella 
lagstiftning deltar trots att medlemmen i 
fråga inte har behörighet för alla de 
uppgifter som anges i avtalet.

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 

Huvudsakligen 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 
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Sammanhållningsfonden. Sammanhållningsfonden.
Medlemsstaterna får begränsa vilka 
insatser grupperingarna får genomföra 
utan ekonomiskt stöd från unionen. 
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 begränsa vilka 
uppgifter grupperingarna får genomföra 
utan ekonomiskt stöd från unionen. Utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 
13 gäller dock att medlemsstaterna inte får 
utesluta de uppgifter som rör
investeringsprioriteringarna enligt artikel 6 
i förordning nr …[ETS].”

Or. en

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I artikel 8 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

9. I artikel 8 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

”2. I avtalet ska följande anges: ”2. I avtalet ska följande anges:
a) Namnet på grupperingen och dess 
registrerade säte.

a) Namnet på grupperingen och dess 
registrerade säte.

b) Det territorium inom vilket 
grupperingen får utföra sina uppgifter.

b) Det territorium inom vilket 
grupperingen får utföra sina uppgifter.

c) Grupperingens mål och uppgifter. c) Grupperingens mål och uppgifter.

d) Grupperingens varaktighet och de 
villkor som gäller vid upplösningen.

d) Grupperingens varaktighet och de 
villkor som gäller vid upplösningen.

e) En förteckning över medlemmarna. e) En förteckning över grupperingens 
medlemmar.

ea) En förteckning över grupperingens 
organ och deras respektive befogenheter.

f) Den särskilda unionslagstiftning eller 
nationella lagstiftning som ska tillämpas 
vid tolkningen och genomförandet av 
avtalet.

f) Tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning i den medlemsstat 
där grupperingen har sitt registrerade säte 
med tanke på tolkningen och 
genomförandet av avtalet.

fa) Tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning i den medlemsstat/de 
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medlemsstater där grupperingens 
stadgeenliga organ verkar.

g) Formerna för deltagande av medlemmar 
från tredjeländer eller utomeuropeiska 
territorier i tillämpliga fall.

g) Formerna för deltagande av medlemmar 
från tredjeländer eller utomeuropeiska 
länder och territorier i tillämpliga fall, 
inbegripet fastställande av tillämplig 
lagstiftning i fall där en gruppering utför 
uppgifter i tredjeländer eller 
utomeuropeiska länder eller territorier.

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.

h) Tillämplig unionslagstiftning och
nationell lagstiftning där grupperingen 
utför sina uppgifter, som har direkt 
relevans för de uppgifter som utförs.

i) De bestämmelser som ska tillämpas för 
grupperingens personal och de principer 
som styr personalförvaltning och 
rekryteringsförfaranden.

i) De bestämmelser som ska tillämpas för 
grupperingens personal och de principer 
som styr personalförvaltning och 
rekryteringsförfaranden.

j) Bestämmelserna för medlemmarnas 
ansvar i enlighet med artikel 12.3, i 
sådana fall då det rör sig om en 
gruppering med begränsat ansvar.

j) Regler rörande grupperingens och dess 
medlemmars ansvar enligt artikel 12.

k) De lämpliga formerna för ömsesidigt 
erkännande, bl.a. för finansiell kontroll av 
förvaltningen av offentliga medel.

k) De lämpliga formerna för ömsesidigt 
erkännande, bl.a. för finansiell kontroll av 
förvaltningen av offentliga medel.

l) Förfarandena för att ändra avtalet, 
inklusive överensstämmelse med de 
åligganden som anges i artiklarna 4 och 5.

l) Förfarandena för antagande och ändring 
av stadgan och ändring av avtalet, 
inklusive överensstämmelse med de 
åligganden som anges i artiklarna 4 och 5.

När en gruppering endast förvaltar ett 
samarbetsprogram eller en del av ett sådant 
som omfattas av Europeiska unionens 
sammanhållningspolitik eller när en 
gruppering bildats för mellanregionalt 
samarbete eller nätverk, krävs dock inte de 
uppgifter som anges i led b.

3.  När en grupperings uppgifter endast 
rör förvaltningen av ett samarbetsprogram 
eller en del av ett sådant som omfattas av 
förordning nr … [ETS], eller när en 
gruppering bildats för mellanregionalt 
samarbete eller nätverk, krävs inte de 
uppgifter som anges i punkt 2 b.

Någon av följande bestämmelser ska 
tillämpas på grupperingens personal enligt 
led i:

Någon av följande bestämmelser ska 
tillämpas på grupperingens personal enligt 
led i:

a) De som gäller i den medlemsstat där 
grupperingen har sitt registrerade säte.

a) De som gäller i den medlemsstat där 
grupperingen har sitt registrerade säte.
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b) De som gäller i den medlemsstat där 
grupperingens personal faktiskt befinner 
sig. 

b) De som gäller i den medlemsstat där 
grupperingens personal faktiskt befinner 
sig. 

c) De som gäller i den medlemsstat där 
medlemmen i personalen är medborgare.

c) De som gäller i den medlemsstat där 
medlemmen i personalen är medborgare.

För att all personal som arbetar på samma 
plats ska behandlas lika får de nationella 
lagarna och föreskrifterna, oavsett om de är 
offentligrättsliga eller privaträttsliga, 
kompletteras av särskilda bestämmelser 
som grupperingen fastställer.”

För att all personal som arbetar på samma 
plats ska behandlas lika får de nationella 
lagarna och föreskrifterna, oavsett om de är 
offentligrättsliga eller privaträttsliga, 
kompletteras av särskilda bestämmelser 
som grupperingen fastställer.”

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. I artikel 9 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

10. Artikel 9 ska ersättas med följande:

”1. En grupperings stadga ska antas av 
dess medlemmar genom enhälligt beslut 
på grundval av och i enlighet med
avtalet.

”2. Stadgan ska minst innehålla följande: 2. Stadgan ska minst innehålla följande:
a) Bestämmelser om arbetssätt för 
grupperingens organ och deras 
befogenheter samt om antalet företrädare 
för medlemmarna i de relevanta organen.

a) Bestämmelser om arbetssätt för 
grupperingens organ och deras 
befogenheter samt om antalet företrädare 
för medlemmarna i de relevanta organen.

b) Bestämmelser om grupperingens 
beslutsförfarande.

b) Bestämmelser om grupperingens
beslutsförfarande.

c) Bestämmelser om grupperingens 
arbetsspråk.

c) Bestämmelser om grupperingens 
arbetsspråk.

d) Bestämmelser om hur verksamheten ska 
bedrivas.

d) Bestämmelser om hur verksamheten ska 
bedrivas.

e) Särskilda regler för personalförvaltning 
och rekryteringsförfaranden.

e) Bestämmelser om förfaranden för 
personalförvaltning och rekrytering.
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f) Arrangemang för de ekonomiska 
bidragen från medlemmarna.

f) Arrangemang för de ekonomiska 
bidragen från medlemmarna.

g) Tillämpliga redovisnings- och 
budgetregler för varje medlem av
grupperingen med avseende på 
grupperingen.

g) Tillämpliga redovisnings- och 
budgetregler för grupperingen.

h) Bestämmelser för utnämnandet av den 
oberoende externa revisor som ska granska 
grupperingens räkenskaper.

h) Bestämmelser för utnämnandet av den 
oberoende externa revisor som ska granska 
grupperingens räkenskaper. 

i) Regler rörande medlemmarnas ansvar 
enligt artikel 12.2.
j) Bestämmelser om förfaranden för att 
ändra stadgan, inklusive överensstämmelse 
med de åligganden som anges i artiklarna 4 
och 5.”

i) Bestämmelser om förfaranden för att 
ändra stadgan, inklusive överensstämmelse 
med de åligganden som anges i artiklarna 4 
och 5.”

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Artikel 12 ska ändras på följande sätt: 12. Artikel 12 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 ska följande stycke läggas till: a) I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”En gruppering ska vara ansvarig för alla 
sina skulder.”

”En gruppering ska vara ansvarig för alla 
sina skulder." 

b) Punkt 2 ska ersättas med följande: b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Om grupperingens tillgångar är 
otillräckliga för att täcka dess skulder, ska 
grupperingens medlemmar utan att det 
påverkar punkt 3 vara ansvariga för 
grupperingens skulder oavsett vilken typ av 
skulder det gäller, och varje medlems andel 
ska fastställas i förhållande till dess 
ekonomiska bidrag. Överenskommelser för 
de ekonomiska bidragen ska fastställas i 
stadgan.

”2. Om grupperingens tillgångar är 
otillräckliga för att täcka dess skulder, ska 
grupperingens medlemmar utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 3 vara 
ansvariga för grupperingens skulder 
oavsett vilken typ av skulder det gäller, och 
varje medlems andel ska fastställas i 
förhållande till dess ekonomiska bidrag. 
Överenskommelser för de ekonomiska 
bidragen ska fastställas i stadgan.
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Medlemmarna får i stadgan föreskriva att 
de, även sedan deras medlemskap i 
grupperingen har upphört, fortsatt kommer 
att vara ansvariga för skyldigheter som 
uppkommit i samband med grupperingens 
verksamhet under den tid de var 
medlemmar.

Medlemmarna får i stadgan föreskriva att 
de, även sedan deras medlemskap i 
grupperingen har upphört, fortsatt kommer 
att vara ansvariga för skyldigheter som 
uppkommit i samband med grupperingens 
verksamhet under den tid de var 
medlemmar.

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 
från en medlemsstat vars ansvar är 
begränsat som en följd av den nationella 
lagstiftning enligt vilken den har inrättats, 
får också de andra medlemmarna begränsa 
sitt ansvar i avtalet såvida detta är möjligt 
enligt den nationella lagstiftning genom 
vilken denna förordning genomförs.

Av namnet på en gruppering vars 
medlemmar har begränsat ansvar ska det 
framgå att medlemmarna har begränsat 
ansvar.

Av namnet på en gruppering vars 
medlemmar har begränsat ansvar ska det 
framgå att medlemmarna har begränsat 
ansvar.

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

Kraven på offentliggörande av avtal, 
stadga och räkenskaper när det gäller en 
gruppering vars medlemmar har begränsat 
ansvar ska motsvara minst det som krävs 
av andra rättssubjekt med begränsat ansvar 
enligt 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 varje berörd 
medlemsstat kräva att grupperingen ska 
teckna lämpliga försäkringar eller att den 
ska omfattas av en garanti utställd av en 
bank eller annat finansinstitut som 
etablerats i en medlemsstat eller omfattas 
av ett instrument som en offentlig 
myndighet eller medlemsstaten lämnar 
som garanti för att täcka de risker som är 
förknippade med grupperingens 
verksamhet.”

Or. en
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Medlemsstaterna ska vidta alla 
lämpliga åtgärder för att garantera en 
effektiv tillämpning av denna förordning.

”1. Medlemsstaterna ska vidta alla 
lämpliga åtgärder för att garantera en 
effektiv tillämpning av denna förordning, 
inklusive fastställande av de behöriga 
myndigheter som ansvarar för 
godkännandet i enlighet med deras 
rättsliga och administrativa bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Artikel 17 ska ersättas med följande: 15. Artikel 17 ska ersättas med följande:

”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 den 1 augusti 2018 ska 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet och Regionkommittén överlämna en 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning med utvärdering av dess
effektivitet, verkan, relevans, EU-mervärde 
och utrymme för förenkling.

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

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 17a 
med detaljerade bestämmelser om de 
indikatorer som avses i första stycket.”

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1082/2006
Artikel 17a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Följande artikel ska införas som artikel 
17a:

16. Följande artikel ska införas som artikel 
17a:

”Artikel 17a ”Artikel 17a

Delegering Delegering
1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

2. De delegeringar av befogenheter som 
avses i denna förordning ska ges på 
obestämd tid från och med det datum då 
denna förordning träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år
från och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

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

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

Ett beslut om återkallande avslutar
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Det ska få verkan dagen efter det 
att beslutet offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Det 
påverkar inte giltigheten av 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 offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

4. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta
Europaparlamentet och rådet.

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 om Europaparlamentet eller 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 17 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
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rådet så begär. invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets 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.

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 denna period löper ut, 
om både Europaparlamentet och rådet har 
underrättat kommissionen om att de har för 
avsikt att inte göra några invändningar.

Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
träda i kraft innan denna period löper ut, 
om både Europaparlamentet och rådet har 
underrättat kommissionen om att de har för 
avsikt att inte 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.”

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.”

Or. en


