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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou je určeno technickým oddělením a 
označuje části legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit 
k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy musejí 
schválit příslušná technická oddělení schválit.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském sdružení pro 
přeshraniční spolupráci (ESPS)
(COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise určený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2004)0496)1, 

- s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 159 třetí pododstavec Smlouvy o ES, na základě 
kterých mu Komise návrh předložila (C6-0091/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. žádá Komisi, aby mu tento návrh opětovně postoupila, pokud by jej měla v úmyslu 
podstatným způsobem změnit nebo nahradit novým textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Název

o evropském sdružení pro přeshraniční 
spolupráci (ESPS)

o evropském sdružením pro územní
spolupráci (ESÚS)

Odůvodnění

Podle obecného nařízení týkajícího se strukturálních fondů je novým cílem 3 územní 
spolupráce, která bude vedena na třech úrovních: příhraniční, nadnárodní a meziregionální. 
Ve snaze o zachování terminologické jednotnosti je proto třeba změnit název a zkratku ESPS.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 1

(1) Ustanovení čl. 159 třetího pododstavce 
Smlouvy stanoví, že mimo fondy, které jsou 
uvedeny v prvním pododstavci zmíněného 
článku, lze rozhodnout o provádění 
specifických činností za účelem realizace cílů 
hospodářské a sociální soudržnosti stanovené 
ve Smlouvě. Harmonický rozvoj celého 
území Společenství a posílení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti vyžaduje 
posílení přeshraniční spolupráce. Za tímto 
účelem je potřeba přijmout opatření nezbytná 
ke zlepšení podmínek, za nichž se uskutečňují 
činnosti přeshraniční spolupráce.

(1) Ustanovení čl. 159 třetího pododstavce 
Smlouvy stanoví, že mimo fondy, které jsou 
uvedeny v prvním pododstavci zmíněného 
článku, lze rozhodnout o provádění 
specifických činností za účelem realizace cílů 
hospodářské a sociální soudržnosti stanovené 
ve Smlouvě. Harmonický rozvoj celého 
území Společenství a posílení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti vyžaduje 
posílení územní spolupráce. Za tímto účelem 
je potřeba přijmout opatření nezbytná ke 
zlepšení podmínek, za nichž se uskutečňují 
činnosti územní spolupráce.

Odůvodnění

Výraz „přeshraniční spolupráce“ je třeba nahradit výrazem „územní spolupráce“ ve všech 
ustanoveních nařízení, kde je spojení přeshraniční spolupráce použito ve smyslu územní 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2

(2) S ohledem na závažné těžkosti, s nimiž se 
členské státy, zejména regionální a místní 
orgány, setkávají při realizaci a správě 
činností přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce v rámci rozdílných 
vnitrostátních právních předpisů a postupů, je 
nutné přijmout na úrovni Společenství 
opatření nezbytná pro odstranění těchto 
těžkostí.

(2) S ohledem na závažné těžkosti, s nimiž se 
členské státy, zejména regionální a místní 
orgány, setkávají při realizaci a správě 
činností příhraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce v rámci rozdílných 
vnitrostátních právních předpisů a postupů, je 
nutné přijmout na úrovni Společenství 
opatření nezbytná pro odstranění těchto 
těžkostí.

Odůvodnění

Výraz „přeshraniční spolupráce“ je třeba nahradit výrazem „územní spolupráce“ ve všech 
ustanoveních nařízení, kde je spojení přeshraniční spolupráce použito ve smyslu územní 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3
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(3) Zvláště pak s ohledem na zvýšený počet 
pozemních a námořních hranic Společenství 
po jeho rozšíření je nutné usnadnit posilování 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce ve Společenství.

(3) Zvláště pak s ohledem na zvýšený počet 
pozemních a námořních hranic Společenství 
po jeho rozšíření je nutné usnadnit posilování 
příhraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce ve Společenství.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 3.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6

(6) Je rovněž nutné usnadnit a podporovat 
provádění činností přeshraniční spolupráce 
bez finančního příspěvku Společenství.

(6) Je rovněž nutné usnadnit a podporovat 
provádění činností územní spolupráce bez 
finančního příspěvku Společenství.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 7

(7) Aby se překonaly překážky, které brání 
přeshraniční spolupráci, je potřeba vytvořit 
nástroj pro spolupráci na úrovni Společenství, 
který umožní vytvořit na území Společenství 
spolupracující sdružení s právní subjektivitou 
zvaná „evropská sdružení pro přeshraniční 
spolupráci“ (ESPS). Využívání ESPS by mělo 
být dobrovolné.

(7) Aby se překonaly překážky, které brání 
územní spolupráci, je potřeba vytvořit nástroj 
pro spolupráci na úrovni Společenství, který 
umožní vytvořit na území Společenství 
spolupracující sdružení s právní subjektivitou 
zvaná „evropská sdružení pro územní
spolupráci“ (ESÚS). Využívání ESÚS je
dobrovolné.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Dvoustranné dohody o příhraniční, 
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meziregionální nebo nadnárodní spolupráci 
mezi členskými státy a/nebo regionálními a 
místními orgány je nadále možné používat.

Odůvodnění

Oblast působnosti právních předpisů na základě mezivládních dohod (například dohod 
z Karlsruhe) nemůže být z důvodu vstupu tohoto nařízení v platnost omezena.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 9

(9) Úkoly a pravomoci ESPS musí stanovit 
jeho členové v úmluvě o evropské 
přeshraniční spolupráci, dále jen „úmluva“.

(9) Úkoly a pravomoci ESÚS musí stanovit 
jeho členové v úmluvě o evropské územní 
spolupráci, dále jen „úmluva“.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 10

(10) Členové se mohou rozhodnout, že zřídí
ESPS jako samostatný právní subjekt nebo 
svěří jeho úkoly jednomu z členů.

(10) Členové zřídí ESÚS jako samostatný 
právní subjekt nebo svěří jeho úkoly jednomu 
z členů.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 11

(11) ESPS musí být schopno provádět 
programy přeshraniční spolupráce 
spolufinancované Společenstvím, zvláště 
strukturálními fondy dle nařízení (ES) č. (…) 
a nařízení (ES) č. (…) o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, stejně jako nadnárodní a 
meziregionální programy spolupráce nebo 
činnosti přeshraniční spolupráce vycházející 
výlučně z podnětu členských států a jejich 
regionálních a místních orgánů bez 
finančního příspěvku Společenství.

(11) ESÚS musí být schopno provádět 
programy příhraniční spolupráce 
spolufinancované Společenstvím, zvláště 
strukturálními fondy dle nařízení (ES) č. (…) 
a nařízení (ES) č. (…) o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, stejně jako nadnárodní a 
meziregionální programy spolupráce nebo 
činnosti územní spolupráce vycházející 
výlučně z podnětu členských států a a/nebo 
regionů a/nebo místních orgánů bez 
finančního příspěvku Společenství.
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Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 13

(13) Je nutné upřesnit, že pravomoci, které
regionální a místní orgány vykonávají jako 
veřejné orgány, zvláště pak pravomoci policie 
a regulační pravomoci, nemohou být 
předmětem úmluvy.

(13) Je nutné upřesnit, že pravomoci, které 
regionální a místní orgány vykonávají jako 
veřejné orgány, zvláště pak pravomoci 
policie a regulační pravomoci, nemohou být 
předmětem úmluvy.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 15

(15) Vzhledem k tomu, že podmínky pro 
přeshraniční spolupráci, které jsou uvedeny 
v tomto nařízení, nemohou být účinně 
vytvořeny členskými státy, a mohou tedy být 
lépe vytvořeny na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality, 
stanovené ve zmíněném článku, toto nařízení 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení cílů Smlouvy, neboť účast v ESPS je 
dobrovolná, a bere ohled na ústavní řád 
každého členského státu,

(15) Vzhledem k tomu, že podmínky pro 
územní spolupráci, které jsou uvedeny 
v tomto nařízení, nemohou být účinně 
vytvořeny členskými státy, a mohou tedy být 
lépe vytvořeny na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality, 
stanovené ve zmíněném článku, toto nařízení 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení cílů Smlouvy, neboť účast v ESÚS 
je dobrovolná, a bere ohled na ústavní řád 
každého členského státu,

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 13
Článek 1, název

Evropské sdružení pro přeshraniční 
spolupráci

Evropské sdružení pro územní spolupráci

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 14
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Čl. 1 odst. 1

1. Sdružení pro spolupráci může být 
vytvořeno na území Společenství ve formě 
evropského sdružení pro přeshraniční 
spolupráci, dále jen „ESPS“, za podmínek a 
podle postupů stanovených v tomto nařízení.

1. Sdružení pro spolupráci může být 
vytvořeno na území Společenství ve formě 
evropského sdružení pro územní spolupráci, 
dále jen „ESÚS“, za podmínek a podle 
postupů stanovených v tomto nařízení.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 1 odst. 3

3. Cílem ESPS je usnadnit a propagovat 
přeshraniční spolupráci členských států a 
regionálních a místních orgánů za účelem 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

3. Cílem ESÚS je usnadnit a propagovat 
příhraniční spolupráci členských států a 
regionálních a místních orgánů za účelem 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 3.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 odst. 3a (nový)

(3a) Členský stát, jehož právo bylo uznáno 
jako rozhodné, má právo kontrolovat, jak 
ESÚS spravuje jak veřejné prostředky, tak 
národní prostředky nebo prostředky 
Společenství.
Členský stát, jehož právo bylo uznáno jako 
rozhodné, informuje ostatní členské státy, 
kterých se úmluva týká, o výsledcích 
jednotlivých provedených kontrol.

Odůvodnění

Je třeba jasně a transparentně definovat systém kontroly činností ESÚS a zároveň zohlednit 
skutečnost, že ESÚS je složeno ze subjektů z různých členských států a že ESÚS jakožto 
sdružení jedná na základě právního řádu jednoho z členských států a podléhá kontrole tohoto 
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státu. Ve snaze zajistit sdílení informací s ostatními členskými státy se zavádí pravidlo, podle 
kterého mají být o výsledcích kontrol, jež byly provedeny, informovány všechny členské státy 
zapojené do ESÚS.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 odst. 1

1. ESPS může být složeno z členských států a
regionálních a místních orgánů nebo jiných 
místních veřejných subjektů, dále jen 
„členové“.

1. ESÜS může být složeno z členských států 
a/nebo regionálních a místních orgánů a/nebo
nebo jiných místních veřejnoprávních 
subjektů, dále jen „členové“.

Odůvodnění

Z důvodu své vlastní podstaty by územní spolupráce měla být otevřena regionům a místním 
orgánům a neměla by zavazovat členské státy.
Jiným argumentem, který lze použít ve prospěch zpravodaje, je skutečnost, že k tomu, aby 
členské státy docílily mezinárodní dohody a tato dohoda nabyla účinku, nejsou tyto státy 
povinny využívat evropské nařízení.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 odst. 3

3. Členové se mohou rozhodnout zřídit ESPS 
jako samostatný právní subjekt nebo svěřit 
jeho úkoly jednomu z členů.

3. Členové zřídí ESÚS jako samostatný 
právní subjekt nebo svěří jeho úkoly jednomu 
z členů.

Odůvodnění

Podle tohoto pravidla si členové mohou kromě dvou uvedených organizačních struktur zvolit 
ještě jiný rámec činnosti ESÚS. Z tohoto důvodu je třeba text čl. 2 odst. 3 upřesnit a zrušit 
slovo „mohou“.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 3, název

Pravomoci Úkoly a pravomoci

Odůvodnění

V tomto článku jsou vymezeny jak pravomoci, tak úkoly ESÚS.
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 odst. 1

1. ESPS provádí úkoly, které mu svěřili jeho 
členové v souladu s tímto nařízením. Jeho 
pravomoci jsou vymezeny v úmluvě o 
evropské přeshraniční spolupráci, dále jen 
„úmluva“, přijaté jeho členy v souladu 
s článkem 4.

1. ESÚS provádí úkoly, které mu svěřili jeho 
členové v souladu s tímto nařízením. Jeho 
pravomoci jsou vymezeny v úmluvě o 
evropské územní spolupráci, dále jen 
„úmluva“, přijaté jeho členy v souladu 
s článkem 4.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 3 odst. 2

2. V rámci úkolů, které mu jsou svěřeny, 
ESPS jedná jménem svých členů. Za tímto 
účelem má právní způsobilost, kterou 
vnitrostátní právní předpisy přiznávají 
právnickým osobám.

2. ESÚS jedná v rámci úkolů, které mu jsou 
svěřeny, prováděním těchto úkolů může být 
pověřen jeden z jeho členů.

Odůvodnění

ESÚS má právní subjektivitu a na základě této skutečnosti vykonává úkoly, které jsou mu 
svěřeny, svým jménem a přebírá za ně odpovědnost i rizika. (Samozřejmě se předpokládá, že 
ESÚS jedná v zájmu svých členů, kteří jej tvoří, ale v daném případě zde neexistuje žádný 
právní vztah). ESÚS má jakožto právnická osoba právní způsobilost, která je jednou 
z vlastností právní subjektivity. ESÚS může vykonávat úkoly, které jsou mu přímo svěřeny 
(jakožto sdružení) nebo může výkonem těchto úkolů pověřit jednoho ze svých členů.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 odst. 3

3. ESPS může být svěřeno buď provádění 
programů přeshraniční spolupráce 
spolufinancovaných Společenstvím, zejména 
strukturálními fondy, nebo provádění 
jakýchkoli jiných činností přeshraniční 
spolupráce s finančním příspěvkem 
Společenství nebo bez něho.

3. ESÚS může být svěřeno buď provádění 
programů územní spolupráce 
spolufinancovaných Společenstvím, zejména 
strukturálními fondy, nebo provádění 
jakýchkoli jiných činností přeshraniční 
spolupráce s finančním příspěvkem 
Společenství nebo bez něho.
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 odst. 3 druhá část

Vytvořením ESPS není nijak dotčena finanční 
odpovědnost členů a členských států za 
finanční prostředky Společenství a za 
vnitrostátní finanční prostředky.

Vytvořením ESÚS není nijak dotčena 
finanční odpovědnost členů a členských států, 
protože ESÚS využívá finanční prostředky 
Společenství i vnitrostátní finanční 
prostředky.

Pozměňovací návrh 24
Článek 4, název

Úmluva o evropské přeshraniční spolupráci Úmluva o evropském sdružení pro územní 
spolupráci

Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 1

1. Každé ESPS je předmětem úmluvy. 1. ESÚS je předmětem úmluvy, kterou 
uzavřely jeho členové.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 odst. 2

2. Úmluva vymezuje úkol ESPS, dobu jeho 
trvání a podmínky jeho rozpuštění.

2. Úmluva vymezuje zejména zásady 
fungování, úkoly ESÚS, dobu jeho existence
a podmínky jeho rozpuštění.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 3

3. Úmluva je omezena pouze na oblast 
přeshraniční spolupráce, kterou určí její 

3. Úmluva je omezena pouze na oblast 
územní spolupráce, kterou určí její členové.
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členové.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 4 odst. 4

4. Úmluva vymezuje odpovědnost každého 
člena vůči ESPS a vůči třetím stranám.

vypuštěno

Odůvodnění

Podmínky v této otázce stanoví čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 4 odst. 5

5. Úmluva stanoví, které právo je rozhodné 
pro její výklad a provádění. Rozhodným 
právem je právo jednoho z dotčených 
členských států. V případě sporu mezi členy 
jsou příslušné soudy členského státu, jehož 
právo bylo zvoleno.

5. Úmluva stanoví, které právo je rozhodné 
pro její výklad a provádění. Rozhodným 
právem je právo jednoho z členských států, 
kterých se úmluva týká. V případě sporu 
mezi členy jsou příslušné soudy členského 
státu, jehož právo bylo zvoleno.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 4 odst. 6

6. Úmluva stanovuje způsoby vzájemného 
uznávání kontrol.

vypuštěno

Odůvodnění

Text je nepřesný; danou otázku musí upravovat nařízení a nikoli úmluva. Otázkou uznávání 
kontrol se zabývá pozměňovací návrh 16, jenž se týká čl. 1 odst. 3a (nový), a toto ustanovení 
je proto možné vypustit.

Pozměňovací návrh 31
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Čl. 4 odst. 6a (nový)

(6a) ESÚS podléhá právu, kterým se řídí 
fungování asociací v členském státě, který 
určili členové sdružení.

Odůvodnění

Návrh Komise se vůbec nezabývá procesem registrace ESÚS, kontrolními postupy procesu 
registrace – souladem ESÚS se zákonem a s vnitrostátním právem určeného členského státu. 
Toto ustanovení je nezbytné a pozměňovací návrh 31 proto navrhuje, aby se proces registrace 
ESÚS řídil právními předpisy upravujícími registrování asociací a aby se místo registrace a 
rozhodné právo určilo podle toho, jaké právo si členové ESÚS pro ESÚS zvolí.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 4 odst. 7

7. Podmínky pro udělování koncesí nebo 
postoupení veřejných služeb ESPS v rámci 
přeshraniční spolupráce jsou stanoveny 
v úmluvě na základě použitelného 
vnitrostátního práva.

Podmínky koncesí nebo postoupení
veřejných služeb ESÚS v rámci územní 
spolupráce jsou stanoveny v úmluvě na 
základě použitelného vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 4 odst. 8

8. Úmluva je ohlášena všem členům a 
členským státům.

8. Úmluva je ohlášena všem členským státům 
zapojeným do ESÚS a Výboru regionů.

Odůvodnění

Úmluvu není nutné ohlašovat členům, je však třeba upřesnit, o které členské státy se jedná –
je tedy třeba upřesnit, že se jedná o členské státy, na které se vztahuje úmluva. Rovněž se jako 
odůvodněné jeví poskytnout členským státům databázi všech ESÚS, které případně na území 
Unie vzniknou, a svěřit tento úkol Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 5 odst. 2 

2. Stanovy ESPS obsahují zejména 
následující ustanovení:

2. Stanovy ESÚS obsahují zejména 
následující ustanovení:

a) seznam členů; a) seznam členů;
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b) cíle a úkoly ESPS a vztahy mezi členy; b) cíle a úkoly ESÚS;
c) název a umístění sídla; c) název a umístění sídla;
d) orgány a pravomoci, fungování, počet 
zástupců členů v orgánech;

d) orgány, včetně shromáždění, které se 
skládá ze zástupců členů sdružení, a 
výkonného výboru, pravomoci, fungování, 
počet zástupců členů v orgánech;
da) pravidla pro zastupování ESÚS;

e) postup rozhodování ESPS ; e) postup rozhodování ESÚS ;
f) určení jednoho nebo více pracovních 
jazyků;

f) určení jednoho nebo více pracovních 
jazyků;

g) způsoby fungování, zvláště co se týká 
personálního řízení, způsobů náboru 
pracovníků, povahy pracovních smluv, které 
zajistí stabilitu činností v rámci spolupráce;

g) způsoby fungování, zvláště co se týká 
personálního řízení, způsobů náboru 
pracovníků, povahy pracovních smluv, které 
zajistí stabilitu činností v rámci spolupráce;

h) způsoby finančních příspěvků členů a také 
použitelná rozpočtová a účetní pravidla;

h) způsoby finančních příspěvků členů a také 
použitelná rozpočtová a účetní pravidla;

i) určení nezávislé organizace pro finanční 
kontrolu a externí audit.

i) určení nezávislé organizace pro finanční 
kontrolu a externí audit.

Odůvodnění

Každá právnická osoba má své vlastní orgány v souladu s právem, které upravuje principy 
jejího fungování. Proto je rozumné, aby si členové ESÚS mohli libovolně zvolit vlastní 
organizační systém. Pouze se musí dohlédnout na to, aby každé ESÚS mělo shromáždění, ve 
kterém budou zastoupeni všichni členové ESÚS, a výbor – tj. výkonný orgán tvořený jednou 
osobou či více osobami. Členské státy by rovněž měly mít právo určovat pravidla pro 
zastupování ESÚS, tzn. kdo může sdružení zastupovat a v jaké oblasti a zda má ESÚS 
zastupovat jedna nebo více osob s oprávněním uzavírat dohody apod.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 5 odst. 4

4. Jakmile přijme ESPS své stanovy, je 
způsobilé jednat v souladu s čl. 3 odst. 2.

vypuštěno

Odůvodnění

Podle pozměňovacího návrhu 31, který zavádí nový článek 6a, by se při registraci ESÚS mělo 
postupovat podle právních předpisů upravujících registraci asociací. Musí tedy být potvrzena 
skutečnost, že ESÚS má právní subjektivitu a způsobilost jednat v souladu s právem 
upravujícím registraci asociací. Z tohoto důvodu je ustanovení čl. 5 odst. 4 nepřesné a mělo 
by být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 36
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Čl. 6 odst. 1, 2 a 3

1. ESPS zastupuje ředitel, který jedná jeho 
jménem.

vypuštěno

2. ESPS může vytvořit shromáždění složené 
ze zástupců svých členů.
3. Stanovy mohou upravovat zřízení 
doplňujících orgánů.

Odůvodnění
Pozměňovací návrh 34 stanoví nové znění čl. 5 odst. 2 písm. d) a čl. 5 odst. 2 da) – volbu 
organizačního systému ESÚS ponechává na členech ESÚS s tím, že každé ESÚS musí mít 
shromáždění a výbor. Dále upřesňuje, že musejí být vymezeny pravidla pro zastupování 
ESÚS. Vzhledem k tomu, že stanovení čl. 6 odst. 1 je tedy v rozporu s pozměňovacím návrhem 
34 a neodůvodněně omezuje pravomoci členů ESÚS, mělo by být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 37
Článek 8 

Úmluva o založení ESPS, které je způsobilé 
jednat v souladu s čl. 5 odst. 4, se zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie. Od 
takového okamžiku je právní způsobilost 
ESPS uznána v každém členském státě.

Poté, co ESÚS získá právní subjektivitu 
v souladu s právem členského státu, který 
určili jeho členové, zveřejní se stanovy o 
založení ESÚS v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Při zveřejnění je uveden název ESPS, jeho cíl, 
seznam členů a adresa jeho sídla.

Při zveřejnění je uveden název ESÚS, jeho 
cíl, seznam členů a adresa jeho sídla.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte général 

Parmi les objectifs de base de l'Union européenne se trouve le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale à travers la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale. Elle favorise, en même temps, l'intégration et le développement équilibré et 
harmonieux du territoire européen.

Dans le cadre du nouvel objectif "coopération territoriale européenne", la Commission 
propose d'allouer à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale un budget 
global de 13, 5 milliards d'euros pendant la période 2007-2013, ce qui représente 4% du total 
des fonds structurels et de cohésion pour cette période et un accroissement de 14% par rapport 
à la période 2000-2007. 

Le Parlement Européen a défendu l'importance de la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale dans la construction européenne1, ainsi que l'importance de 
créer un objectif séparé pour la coopération territoriale sur base du succès de l'initiative 
INTERREG2. 

La base juridique de la proposition de règlement instituant un groupement européen de 
coopération transfrontalière est l’article 159, troisième alinéa, du traité. En effet, cet article 
constitue la base juridique spécifique prévue par le Traité pour conduire des actions 
spécifiques en dehors des fonds, afin de réaliser l’objectif de cohésion économique et sociale 
prévu par l’article 158 du Traité. 

La cohésion territoriale, et non plus uniquement la cohésion économique et sociale, est citée à 
plusieurs occasions dans le Projet de Constitution européenne et reconnue comme un des 
objectifs et comme une des compétences partagées de l'Union3. C'est l'article III-220 du Projet 
de Constitution (actuel article 158 du Traité CE) qui prévoit une attention spéciale, entre 
autres, aux régions transfrontalières.

2. But de la proposition de la Commission 

La proposition de la Commission s'inscrit dans le paquet législatif des propositions des 
nouveaux règlements sur les fonds structurels pour la période 2007-2013 comprenant un 
règlement général qui définit un ensemble commun de règles applicables à tous les 
instruments, ainsi que des règlements spécifiques pour le Fonds européen de développement 

  
1 Résolution sur la coopération transfrontalière et interrégionale du 16.05.1997 (A4-161/1997, rapporteur: M. 
Miller); résolution sur la coopération tranfrontalière et interrégionale du 09.06.1992 (A3-188/92, rapporteur: M. 
Cushnahan); résolution sur la coopération tranfrontaliére aux frontières intérieures de la Communauté 
européenne du 12.03.1987 (A2-170/86, rapporteur: M. Poetschki).
2 Résolution sur la Communication de la Commission relative au troisième rapport sur la cohésion économique 
et sociale du 22.04.2004 (A5-272/2004, rapporteur: M. Hatzidakis).
3 Articles I-3.3, I- 14 et II-96.
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régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. Elle s'inscrit aussi 
dans le paquet global des instruments internes et externes concernant la coopération 
transfrontalière à l'intérieur de l'Union européenne (groupement européen de coopération
transfrontalière), avec les pays candidats ou potentiels pays candidats (Instrument de Pre-
adhésion) ainsi qu'avec les pays tiers avec lesquels l'Union européenne souhaite établir des 
relations de bon voisinage (Instrument européen de voisinage et de partenariat). 

Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs et du préambule de la proposition (Bod odůvodnění 
1 de la proposition de la Commission), celle-ci a comme but, afin de réaliser l'objectif de 
cohésion économique et sociale prévu par le Traité (article 158 CE), de renforcer la 
coopération transfrontalière en améliorant les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre
les actions transfrontalières. La proposition de la Commission européenne vise ainsi à réduire 
les obstacles et difficultés rencontrés lors de la gestion des actions de coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale dans le cadre de différents droits et 
procédures nationaux, par l'institution d'un instrument de coopération au niveau 
communautaire permettant d’établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements 
coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés « groupements européens de 
coopération transfrontalière » (ESPS) et auxquels le recours sera facultatif (considérants 2 et 
7 et article 1 de la proposition de la Commission). 

3. Évaluation par le rapporteur des principales caractéristiques du "groupement 
européen de coopération transfrontalière" (ESPS) 

Ø La proposition de règlement instituant un "groupement européen de coopération 
transfrontalière" vise à offrir un cadre approprié visant à faciliter la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale (titre, considérant 1 et article 1 de la 
proposition de la Commission). 

Notre rapporteur considère qu'il faudrait nommer à ce nouvel instrument "groupement 
européen de coopération territoriale (ESPS)" afin de s'aligner avec les trois dimensions du 
nouvel objectif de coopération territoriale européenne proposée par la Commission 
européenne pour la période 2007-2013 : transfrontalière, transnationale et interrégionale 
(amendements 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 et 32). 

Il est aussi de l'avis que l’entrée en vigueur du Règlement ESPS ne doit affecter ni la validité 
des accords existants, ni la possibilité pour les États membres qui le souhaitent de négocier 
des accords bilatéraux ou multilatéraux internationaux visant la coopération transfrontalière 
(amendement 7). 

1. Composition du ESPS (article 2§1 de la proposition de la Commission). : Le ESPS 
peut être composé d'États membres et de collectivités régionales et locales ou 
d’autres organismes publics locaux, ci-après dénommés les « membres ».

Le rapporteur considère que de par sa nature même, la coopération territoriale européenne 
aide à ce que cet instrument facilite la coopération entre autorités régionales et/ou locales sans 
l'intervention des États membres (amendements 10 et 17).
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Ø Notre rapporteur voudrait souligner que la création d'un ESPS signifie que les pouvoirs 
publics nationaux de l'État membre dont le droit est applicable ont le contrôle de cet 
instrument tant dans le cadre des interventions financières tant nationales que 
communautaires (amendement 16).

Ø Le ESPS dispose de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les 
législations nationales, en raison de la nature de son activité et des tâches qui lui seront 
déléguées. La capacité juridique du ESPS est celle reconnue aux personnes morales par 
les législations nationales (Article 3§2 de la proposition de la Commission). 

Notre rapporteur insiste sur le fait que le ESPS doit se limiter à l'exécution de tâches 
déterminées. Le ESPS agit dans le cadre des tâches qui lui ont été déléguées, lesquelles 
peuvent être assignées à l'un de ses membres. Par ailleurs, le ESPS doit exister en tant 
qu'entité juridique (avec ou sans personnalité juridique) en vertu d'actes législatifs nationaux 
contraignants tels que le droit des associations (amendements 19, 21 et 31). 

Ø Création du ESPS: La proposition de la Commission offre deux possibilités (Article 2§3 
de la proposition de la Commission): 

- soit les membres du ESPS créent une entité spécifique s’ils le jugent utiles et dans 
ce cas le ESPS exerce lui-même les tâches de coopération transfrontalière; 
- soit, les membres créent un ESPS et le ESPS prend la décision, selon son système 
décisionnel propre, de déléguer à une autorité régionale et/ou locale membre de ce 
même ESPS l’exercice des tâches du ESPS s’ils le préfèrent. Cette autorité exercera 
les tâches déléguées au ESPS. 

Notre rapporteur considère que les membres ne "peuvent décider de constituer" le ESPS selon 
une de ces modalités mais qu'ils "constituent" celui-ci (amendement 18). 

Ø Les tâches et les compétences du ESPS doivent être définies par ses membres dans 
une convention de coopération transfrontalière européenne (article 4 de la 
proposition de la Commission).

Notre rapporteur considère que le ESPS est l'objet de la convention de coopération territoriale 
européenne établie par ses membres (amendement 25).

Ø La convention détermine : 

- la fonction, la durée et les conditions de sa dissolution (§2)
- la responsabilité de chaque membre vis-à-vis du ESPS et vis-à-vis des tiers (§4); 
- le droit applicable à son interprétation et à son application (§5). Le droit 
applicable est celui d’un des États membres concernés par le ESPS, soit en raison 
de sa propre participation au ESPS, soit de la participation d’une collectivité infra 
étatique ou d’un organisme public situé sur le territoire de cet État membre. Il peut 
s’agir du droit de l’État membre où le ESPS a établi son siège. 

- les modalités de la reconnaissance mutuelle en matière de contrôles (§6) 
- la convention devra être notifiée à l'ensemble des membres ainsi qu'aux États
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membres participants (§8).

Notre rapporteur considère que : 

- §2: la convention doit déterminer, notamment (liste non exhaustive) les règles de 
fonctionnement, les tâches du ESPS, sa durée et les conditions de sa dissolution 
(amendement 26).

- § 4: la question de la responsabilité de chacun des membres est suffisamment 
développée dans l'article 7§2 concernant la responsabilité des États membres (amendement 
28)

- § 6: les modalités de reconnaissance mutuelle en matière de contrôle doivent être 
spécifiées dans le texte du règlement lui-même, et non pas dans les dispositions de la 
convention. Notre rapporteur propose donc d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 1§3 à 
ce sujet (voir amendement 16) (amendement 30). 

- le droit applicable au ESPS doit être celui régissant les associations dans l'État 
membre concerné (amendement 31)

- §8: la convention devra être aussi notifiée au Comité de régions (amendement 33) 

Ø Le ESPS arrête ses statuts (article 5 de la de la proposition de la Commission) et se 
dote de ses propres organes (article 6 de la proposition de la Commission). Le ESPS
est toujours doté d’un directeur. En revanche la création d’une assemblée constituée de 
représentants de ses membres ou d’autres organes est laissée à la discrétion des membres. 

- Notre rapporteur estime que les statuts devraient aussi inclure les dispositions concernant la 
représentation du ESPS, y compris une assemblée constituée par les représentants de ses 
membres et un comité exécutif (amendement 34). Á ce titre, il propose la suppression de 
l'article 6 concernant les organes du ESPS et leur inclusion dans l'article concernant les statuts 
(amendement 36). 

Ø Le ESPS fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'UE. Dés cet instant, la 
capacité juridique du ESPS est reconnue dans chacun des États membres (article 7 de la 
proposition de la Commission). 

Notre rapporteur estime qu'une fois le ESPS a été investi de la personnalité juridique selon 
le droit national applicable dans l'État membre concerné, le statut instituant le ESPS fait 
l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne (amendement 37). 
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