
PR\562250LV.doc PE 357.502v01-00

LV                           Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Reģionālās attīstības komiteja

PAGAIDU
2004/0168(COD)

6.4.2005

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas 
pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveidi
(KOM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referents: Jan Olbrycht



PR\562250LV.doc PE 357.502v01-002/21 PR\562250LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas 
pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveidi
(COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2004)0496)1,

- ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 159. panta trešo daļu, saskaņā ar ko 
Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0091/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2. pieprasa, lai Komisija vēlreiz vērstos Eiropas Parlamentā, ja tā vēlas šo priekšlikumu 
ievērojami mainīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod Priekšsēdētājam nodot Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Nosaukums

attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības 
grupas (GECT) izveidi

attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupas (GECT) izveidi

Pamatojums

Vispārējā regula par struktūrfondiem paredz jaunu trešo mērķi – teritoriālo sadarbību, kas 
tiks veikta trīs līmeņos: pierobežo, starptautiskā un starpreģionu līmenī. Tāpēc, lai saglabātu 
terminoloģijas konsekvenci, jāmaina viens no akronīmu GECT veidojošiem vārdiem.

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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Grozījums Nr. 2
1. apsvērums

1) Līguma 159.panta 3.daļa paredz, ka ārpus 
šī panta pirmajā daļā paredzētajiem fondiem, 
var tikt veikti specifiski pasākumi, lai īstenotu 
Līgumā paredzēto ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi. Visas Kopienas harmoniskai 
attīstībai un ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas pastiprināšanai ir 
nepieciešams uzlabot pārrobežu sadarbību. 
Šajā sakarā ir nepieciešams veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu 
apstākļus, kādos būtu īstenojami pārrobežu
sadarbības pasākumi.

1) Līguma 159.panta 3.daļa paredz, ka ārpus 
šī panta pirmajā daļā paredzētajiem fondiem, 
var tikt veikti specifiski pasākumi, lai īstenotu 
Līgumā paredzēto ekonomiskās un sociālās 
kohēzijas mērķi. Visas Kopienas harmoniskai 
attīstībai un ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas pastiprināšanai ir 
nepieciešams uzlabot teritoriālo sadarbību. 
Šajā sakarā ir nepieciešams veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu 
apstākļus, kādos būtu īstenojami teritoriālo
sadarbības pasākumi.

Pamatojums

Visos regulas pantos Izteiciens „pārrobežu sadarbība” ir jāaizstāj ar izteicienu „teritoriālā 
sadarbība”, jo ar pirmo izteicienu saprot otro.

Grozījums Nr. 3
2. apsvērums

2) Ņemot vērā nopietnās grūtības, ar kādām 
bija saskārušās dalībvalstis, īpaši to reģioni un 
vietējās pašvaldības, saskaņā ar dažādu valstu 
tiesību aktiem un procedūrām īstenojot un 
vadot pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu 
sadarbības pasākumus, ir vajadzīgi piemēroti 
pasākumi, lai šīs grūtības mazinātu.

2) Ņemot vērā nopietnās grūtības, ar kādām 
bija saskārušās dalībvalstis, īpaši to reģioni un 
vietējās pašvaldības, saskaņā ar dažādu valstu 
tiesību aktiem un procedūrām īstenojot un 
vadot pierobežas,, starpvalstu un starpreģionu 
sadarbības pasākumus, ir vajadzīgi piemēroti 
pasākumi, lai šīs grūtības mazinātu.

Pamatojums

Visos regulas pantos Izteiciens „pārrobežu sadarbība” ir jāaizstāj ar izteicienu „teritoriālā 
sadarbība”, jo ar pirmo izteicienu saprot otro.

Grozījums Nr. 4
3. apsvērums

3) Īpaši ņemot vērā to, ka pēc paplašināšanās 
ir palielinājies Kopienas sauszemes un jūras 
robežu skaits, ir jāatvieglo Kopienas 
pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu 

3) Īpaši ņemot vērā to, ka pēc paplašināšanās 
ir palielinājies Kopienas sauszemes un jūras 
robežu skaits, ir jāatvieglo Kopienas 
pierobežas, starpvalstu un starpreģionu 
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sadarbības pastiprināšanās. sadarbības pastiprināšanās.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 3. grozījumam.

Grozījums Nr. 5
6. apsvērums

6) Tāpat ir nepieciešams atvieglot un veicināt 
pārrobežu sadarbības pasākumu realizāciju 
bez Kopienas līdzfinansējuma.

6) Tāpat ir nepieciešams atvieglot un veicināt 
teritoriālās sadarbības pasākumu realizāciju 
bez Kopienas līdzfinansējuma.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 6
7. apsvērums

7) Lai pārvarētu šķēršļus, kas kavē pārrobežu
sadarbību, Kopienas līmenī ir nepieciešams 
izveidot sadarbības instrumentu, kas Kopienas 
teritorijā ļautu izveidot sadarbības grupas, 
kam būtu juridiskas personas statuss un kas 
sauktos ”Eiropas pārrobežu sadarbības 
grupas” (GECT). GECT izmantošanai jābūt
fakultatīvai.

7) Lai pārvarētu šķēršļus, kas kavē teritoriālo
sadarbību, Kopienas līmenī ir nepieciešams 
izveidot sadarbības instrumentu, kas Kopienas 
teritorijā ļautu izveidot sadarbības grupas, 
kam būtu juridiskas personas statuss un kas 
sauktos ”Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupas” (GECT). GECT izmantošanai ir
fakultatīva.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 7
7.a apsvērums (jauns)

7.a) Divpusējos nolīgumus par pierobežas, 
starpreģionu un starptautisko sadarbību, 
kuri noslēgti starp dalībvalstīm vai reģionu 
vai vietējām pašvaldībām, var piemērot arī 
turpmāk.
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Pamatojums

Šīs regulas spēkā stāšanās dēļ nevar ierobežot piemērošanas jomu tiesību normām, kas ir 
pamatā starpvaldību nolīgumiem, piemēram, Karlsrūes nolīgumiem.

Grozījums Nr. 8
9. apsvērums

9) GECT pienākumi un kompetence tās 
locekļiem jānosaka Eiropas pārrobežu
sadarbības konvencijā, turpmāk tekstā –
”konvencija”.

9) GECT pienākumi un kompetence tās 
locekļiem jānosaka Eiropas teritoriālās
sadarbības konvencijā, turpmāk tekstā –
”konvencija”.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 9
10. apsvērums

10) Locekļi var nolemt izveidot GECT kā 
atsevišķu juridisku vienību vai tās 
pienākumus uzticēt kādam no locekļiem.

10) Locekļi izveido GECT kā atsevišķu 
juridisku vienību vai tās pienākumus uztic
kādam no locekļiem.

Grozījums Nr. 10
11. apsvērums

11) GECT jādarbojas, vai nu ieviešot 
pārrobežu sadarbības programmas ar
Kopienas līdzfinansējumu, it īpaši finansētas 
struktūrfondu ietvaros saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. (…) un Regulu (EK) Nr. (…) par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī 
starpvalstu un starpreģionu sadarbības 
programmas, vai arī īstenojot pārrobežu
sadarbības pasākumus tikai pēc dalībvalstu un 
to reģionu un vietējo pašvaldību iniciatīvas 
un bez Kopienas līdzfinansējuma.

11) GECT jādarbojas, vai nu ieviešot 
pierobežas sadarbības programmas ar
Kopienas līdzfinansējumu, it īpaši finansētas 
struktūrfondu ietvaros saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. (…) un Regulu (EK) Nr. (…) par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī 
starpvalstu un starpreģionu sadarbības 
programmas, vai arī īstenojot pierobežas
sadarbības pasākumus tikai pēc dalībvalstu 
un/vai to reģionu un/vai vietējo pašvaldību 
iniciatīvas un bez Kopienas līdzfinansējuma.

Grozījums Nr. 11
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13. apsvērums

13) Ir jāprecizē, ka reģionu un vietējo 
pašvaldību pilnvaras, it īpaši policijas un 
reglamentējošās pilnvaras, kuras tās pilda kā 
valsts varas struktūras, nevar būt konvencijas 
mērķis.

13) Ir jāprecizē, ka reģionu un vietējo iestāžu
pilnvaras, it īpaši policijas un reglamentējošās 
pilnvaras, kuras tās pilda kā valsts varas 
struktūras, nevar būt konvencijas mērķis.

Grozījums Nr. 12
15. apsvērums

15) Ņemot vērā to, ka pārrobežu sadarbības 
nosacījumus, kādus precizē šī regula, 
dalībvalstis nevar efektīvi īstenot un ka tāpēc 
tos labāk var īstenot Kopienas līmenī, 
Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, kas paredzēts 
Līguma 5.pantā. Saskaņā ar iepriekšminētajā 
pantā iekļauto proporcionalitātes principu šī 
regula nepārsniedz to, kas ir nepieciešams tās 
mērķu sasniegšanai, un GECT izmantošanai ir 
fakultatīva, ievērojot katras dalībvalsts 
konstitucionālo kārtību.

15) Ņemot vērā to, ka teritoriālās sadarbības 
nosacījumus, kādus precizē šī regula, 
dalībvalstis nevar efektīvi īstenot un ka tāpēc 
tos labāk var īstenot Kopienas līmenī, 
Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, kas paredzēts 
Līguma 5.pantā. Saskaņā ar iepriekšminētajā 
pantā iekļauto proporcionalitātes principu šī 
regula nepārsniedz to, kas ir nepieciešams tās 
mērķu sasniegšanai, un GECT izmantošanai ir 
fakultatīva, ievērojot katras dalībvalsts 
konstitucionālo kārtību.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 13
1. pants, virsraksts

Eiropas pārrobežu sadarbības grupa Eiropas teritoriālās sadarbības grupa

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 1. grozījumam.

Grozījums Nr. 14
1. pants, 1. punkts

1. Saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
nosacījumiem un noteikumiem Kopienas 

1. Saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
nosacījumiem un noteikumiem Kopienas 
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teritorijā var tikt nodibināta sadarbības grupa 
Eiropas pārrobežu sadarbības grupas formā, 
turpmāk tekstā – ”GECTI”.

teritorijā var tikt nodibināta sadarbības grupa 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas formā, 
turpmāk tekstā – ”GECT”.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 15
1. pants 3. punkts

3. GECT mērķis ir atvieglot un vecināt 
pārrobežu sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī 
to reģionu un vietējām pašvaldībām, lai 
pastiprinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

3. GECT mērķis ir atvieglot un vecināt 
pierobežas sadarbību starp dalībvalstīm, kā 
arī to reģionu un vietējām pašvaldībām, lai 
pastiprinātu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 3. grozījumam.

Grozījums Nr. 16
1. pants, 3.a punkts (jauns)

3.a) Tai dalībvalstij, par kuru ir atzīts, ka 
piemērojami tās tiesību akti, ir tiesības 
pārraudzīt, kā GECT pārvalda kā 
sabiedriskos, tā valstu vai Kopienas 
līdzekļus.
Tā dalībvalsts, par kuru ir atzīts, ka 
piemērojami tās tiesību akti, par katru veikto 
pārbaudi informē citas dalībvalstis, uz 
kurām attiecas konvencija.

Pamatojums

Ir skaidri un caurskatāmi jādefinē GECT darbības pārraudzības mehānisms, ņemot vērā to, 
ka GECT veido dažādu dalībvalstu struktūras un ka GECT kā grupa darbojas uz kādas no 
dalībvalstu tiesiskās kārtības pamata un ir pakļautas šīs valsts pārraudzībai. Lai nodrošinātu, 
ka informācija tiek sniegta arī citām dalībvalstīm, tiek ieviests noteikums par to, ka par veikto 
pārbaužu rezultātiem ir jāinformē visas dalībvalstis, kas iesaistītas attiecīgajā GECT.
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Grozījums Nr. 17
2. pants, 1. punkts

1. GECT var sastāvēt no dalībvalstīm un no 
reģionu un vietējām pašvaldībām vai citām 
vietējās varas organizācijām, turpmāk tekstā 
– "locekļi".

1. GECT var sastāvēt no dalībvalstīm un/vai
no reģionu un vietējām pašvaldībām un/vai
citām vietējās varas struktūrām, turpmāk 
tekstā – "locekļi".

Pamatojums

Jau pēc savas būtības teritoriālajai sadarbībai jābūt atvērtai reģionu un vietējām 
pašvaldībām, neiesaistot dalībvalstis.
Vēl viens arguments par labu referenta viedoklim ir saistīts ar to, ka lai panāktu starptautisku 
vienošanos, dalībvalstīm nav vajadzīgs izmantot Eiropas Savienības regulu, lai minētā 
vienošanās stātos spēkā.

Grozījums Nr. 18
2. pants 3. punkts

3. Locekļi var nolemt izveidot GECT kā 
atsevišķu juridisku vienību vai tās 
pienākumus uzticēt kādam no locekļiem.

3. Locekļi izveido GECT kā atsevišķu 
juridisku vienību vai tās pienākumus uztic
kādam no locekļiem.

Pamatojums

Šī regula ierosina, ka locekļi papildus abām norādītajām organizatoriskajām struktūrām 
izvēlēties arī kādi citu GECT darbības ietvaru. Tāpēc 2. panta 3. punkta teksts ir jāpadara 
skaidrāks, svītrojot vārdu „var”.

Grozījums Nr. 19
3. pants, virsraksts

Kompetence Uzdevumi un kompetence

Pamatojums
Šis pants definē vienlaicīgi gan GECT kompetenci, gan uzdevumus.

Grozījums Nr. 20
3. pants, 1. punkts

1. GECT pilda uzdevumus, kurus saskaņā ar 1. GECT pilda uzdevumus, kurus saskaņā ar 



PR\562250LV.doc PE 357.502v01-0012/21 PR\562250LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

šo regulu tai uzticējuši tās locekļi. Tās 
kompetence ir definētas Eiropas pārrobežu
sadarbības konvencijā, turpmāk tekstā –
"konvencija", ko saskaņā ar 4.pantu 
pieņēmuši GECT locekļi.

šo regulu tai uzticējuši tās locekļi. Tās 
kompetence ir definētas Eiropas teritoriālās
sadarbības konvencijā, turpmāk tekstā –
"konvencija", ko saskaņā ar 4.pantu 
pieņēmuši GECT locekļi.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 21
3. pants, 2. punkts

2. Tai piešķirto uzdevumu ietvaros GECT 
darbojas savu locekļu vārdā un to interesēs. 
Šajā sakarā GECT ir piešķirta juridiska 
rīcībspēja, ko juridiskām personām atzīst 
valstu tiesību akti.

2. GECT darbojas saskaņā ar tai 
noteiktajiem uzdevumiem, kuru izpildi var 
deleģēt kādam no locekļiem.

Pamatojums

GECT ir piešķirts juridiskas personas statuss, tāpēc tā pilda uzdevumus, kas tai noteikti, savā 
vārdā un par tiem uzņemas atbildību un risku. (Pats par sevi saprotams, ka GECT darbojas 
to veidojošo locekļu interesēs, tomēr šajā gadījumā nav nekādas juridiskas saiknes). GECT kā 
juridiskai personai ir juridiska rīcībspēja, kas ir viena no pamatīpašībām, kas raksturīgas 
juridiskai personai). GECT var veikt tai noteiktos uzdevumus pati (kā grupa) vai to izpildi 
deleģēt kādam no saviem locekļiem.

Grozījums Nr. 22
3. pants 3. punkts

3. GECT var uzticēt vai nu ieviest pārrobežu
sadarbības programmas ar Kopienas 
līdzfinansējumu, it īpaši finansētas 
struktūrfondu ietvaros, vai arī īstenot jebkura 
cita veida pārrobežu sadarbības pasākumus ar 
vai bez Kopienas līdzfinansējuma.

3. GECT var uzticēt vai nu ieviest teritoriālās
sadarbības programmas ar Kopienas 
līdzfinansējumu, it īpaši finansētas 
struktūrfondu ietvaros, vai arī īstenot jebkura 
cita veida pārrobežu sadarbības pasākumus ar 
vai bez Kopienas līdzfinansējuma.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 2. grozījumam.
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Grozījums Nr. 23
3. pants, 3. punkts, otrā daļa

GECT izveide neskar dalībvalstu un locekļu 
finansiālo atbildību ne attiecībā uz Kopienas 
līdzekļiem, ne valstu līdzekļiem.

GECT izveide neskar dalībvalstu un locekļu 
finansiālo atbildību, jo GECT ir pieejami gan
Kopienas līdzekļi, gan valstu līdzekļi.

Grozījums Nr. 24
4. pants, virsraksts

Eiropas pārrobežu sadarbības konvencija Eiropas teritoriālās sadarbības grupas
konvencija

Grozījums Nr. 25
4. pants, 1. punkts

1. Par jebkuru GECT tiek slēgta konvencija. 1. Par GECT tās locekļi slēdz konvenciju.

Grozījums Nr. 26
4. pants, 2. punkts

2. Konvencija precizē GECT uzdevumus, 
darbības ilgumu un tās izbeigšanas 
nosacījumus.

2. Konvencija precizē it īpaši GECT darbības 
principus, uzdevumus, pastāvēšanas ilgumu
un tās izbeigšanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 27
4. pants 3. punkts

3. Konvencija attiecas vienīgi un to pārrobežu
sadarbības jomu, kuru noteikuši tās locekļi.

3. Konvencija attiecas vienīgi un to 
teritoriālās sadarbības jomu, kuru noteikuši 
tās locekļi.

Pamatojums

Sk. skaidrojumu 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 28
4. pants, 4. punkts
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4. Konvencija precizē katra locekļa atbildību 
attiecībā pret GECT un attiecībā uz trešām 
personām.

svītrots

Pamatojums

Noteikumus šajā sakarā paredz &. panta 2. punkts.

Grozījums Nr. 29
4. pants, 5. punkts

5. Konvencijā nosaka kuras valsts tiesību akti 
jāpiemēro tās interpretācijai un piemērošanai. 
Var piemērot kādas no iesaistīto dalībvalstu 
tiesību aktiem. Strīda gadījumā starp 
locekļiem kompetentā jurisdikcija ir tās 
valsts jurisdikcija, kuras tiesību akti tika 
izvēlēti.

5. Konvencijā nosaka kuras valsts tiesību akti 
jāpiemēro tās interpretācijai un piemērošanai. 
Var piemērot kādas no konvencijā iesaistīto 
dalībvalstu tiesību aktiem. Strīda gadījumā 
starp locekļiem kompetentas ir tās valsts 
tiesas, kuras tiesību akti tika izvēlēti.

Grozījums Nr. 30
4. pants 6. punkts

6. Konvencija nosaka abpusējās atzīšanas 
noteikumus pārraudzības jomā.

svītrots

Pamatojums

Teksts nav precīzs; šis jautājums ir jārisina regulā nevis konvencijā. Grozījuma Nr. 16 
priekšlikums attiecībā uz 1. panta 3. a punktu (jauns) atrisina savstarpējās atzīšanas 
jautājumu pārraudzības jomā, un tāpēc šo noteikumu var svītrot.

Grozījums Nr. 31
4. pants, 6.a punkts (jauns)

6.a) GECT ir pakļauts tiesību aktiem, kas 
reglamentē asociāciju darbību valstī, ko 
noteikuši GECT locekļi.

Pamatojums
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Komisijas priekšlikums neko neparedz attiecībā uz GECT reģistrācijas procedūrām, 
reģistrācijas procesa pārraudzības procedūrām – GECT atbilstību regulai un nozīmētās 
dalībvalsts tiesību aktiem. Šāds noteikums ir nepieciešams, tāpēc 31. grozījums paredz 
pakļaut GECT reģistrācijas procesu noteikumiem, kas piemērojami asociāciju reģistrēšanai, 
un norādīt reģistrācijas vietu un piemērojamos tiesību aktus atbilstoši GECT locekļu 
lēmumam par to, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami GECT.

Grozījums Nr. 32
4. pants, 7. punkts

7. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem pārrobežu
sadarbības ietvaros tiek īstenotas GECT
piešķirtās valsts dienestu koncesijas vai 
deleģēšanas, tiek definēti konvencijā, 
pamatojoties uz attiecīgās valsts tiesību 
aktiem.

Nosacījumi par valsts dienestu koncesiju vai 
deleģēšanu GECT pārrobežu sadarbības 
ietvaros, tiek definēti konvencijā, 
pamatojoties uz attiecīgās valsts tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 33
4. pants, 8. punkts

8. Par konvenciju tiek paziņots visiem tās 
locekļiem un dalībvalstīm.

8. Par konvenciju tiek paziņots visām GETS 
iesaistītajām dalībvalstīm un Reģionu 
komitejai.

Pamatojums

Nav nepieciešams par konvenciju ziņot tās locekļiem, tomēr ir jāprecizē par kurām 
dalībvalstīm ir runa – par tām, uz kurām attiecas konvencija. Ir arī pamatoti nodot tās rīcībā 
datu bāzi par visām GECT, ko var izveidot ES teritorijā, un uzdot šī uzdevuma veikšanu 
Reģionu komitejai.

Grozījums Nr. 34
5. pants, 2. punkts

2. GECT statūti satur noteikumus īpaši 
attiecībā uz:

2. GECT statūti satur noteikumus īpaši 
attiecībā uz:

a) tās locekļu sarakstu; a) tās locekļu sarakstu;
b) GECT mērķi un uzdevumiem, kā arī tās 
attiecībām ar locekļiem;

b) GECT mērķi un uzdevumiem;

c) tās nosaukumu un juridisko adresi; c) tās nosaukumu un juridisko adresi;
d) tās struktūrām un to kompetenci, tās 
darbību, locekļu pārstāvju skaitu šajās 

d) tās struktūrām, ieskaitot asambleju, ko 
veido locekļu pārstāvji un izpildkomiteja, to 
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struktūrās; kompetenci, tās darbību, locekļu pārstāvju 
skaitu šajās struktūrās;
d a) noteikumiem par GECT pārstāvību

e) GECT lēmumu pieņemšanas procedūrām e) GECT lēmumu pieņemšanas procedūrām
f) darba valodas vai valodu izvēli; f) darba valodas vai valodu izvēli;
g) tās darbību, it īpaši personāla vadību, tā 
pieņemšanu darbā, personāla līgumu veidu, 
kas garantētu sadarbības pasākumu stabilitāti;

g) tās darbību, it īpaši personāla vadību, tā 
pieņemšanu darbā, personāla līgumu veidu, 
kas garantētu sadarbības pasākumu stabilitāti;

h) locekļu finansu iemaksām, kā arī 
piemērojamiem budžeta un grāmatvedības 
noteikumiem;

h) locekļu finansu iemaksām, kā arī 
piemērojamiem budžeta un grāmatvedības 
noteikumiem;

i) neatkarīgas organizācijas izraudzīšanos 
finansu kontrolei un ārējam auditam;

i) neatkarīgas organizācijas izraudzīšanos 
finansu kontrolei un ārējam auditam;

Pamatojums

Katrai juridiskai personai tiek izveidotas savas struktūras saskaņā ar tiesību aktiem, kas 
reglamentē tās darbības principus. Tāpēc varētu būt pamatoti atstāt GECT dalībvalstu ziņā 
izvēli attiecībā uz tās organizatorisko sistēmu ar nosacījumu, ka tiek sekots tam, lai katari 
GETS būtu sava asambleja, kas pārstāv visus attiecīgās GECT locekļus, un komiteja, t. i., 
izpildinstitūcija, ko veido viena vai vairākas personas. GECT locekļu kompetencē jāatstāj arī 
noteikumi attiecībā uz GECT pārstāvību, t.i., to, kas drīkst pārstāvēt grupu un kādā jomā, un 
vai GECT pārstāvība, slēdzot līgumus, jānodrošina vienai vai vairākām personām, u.t.t.

Grozījums Nr. 35
5. pants, 4. punkts

4. Pēc statūtu pieņemšanas GECT ir 
rīcībspēja darboties saskaņā ar 3.panta 
2.paragrāfu.

svītrots

Pamatojums

31. grozījums, kas iekļauj jaunu noteikumu 6.a pantā (jauns), paredz ieviest GECT 
reģistrēšanas procedūras, pamatojoties uz tiesību aktiem par asociāciju reģistrēšanu. Tāpēc 
ir jāapstiprina tas, ka GECT iegūst juridiskas personas statusu un rīcībspēju darboties 
saskaņā ar tiesību aktiem par asociāciju reģistrēšanu. Tādējādi, 5. panta 4. punkta noteikumi, 
kas ir neprecīzi, būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 36
6. pants 1., 2. un 3. punkts

1. GECT pārstāv direktors, kas darbojas tās 
vārdā un interesēs.

svītrots
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2. GEST var izveidot asambleju, kura sastāv 
no tās locekļu pārstāvjiem.
3. Statūti var paredzēt arī papildu struktūras.

Pamatojums
34. grozījums paredz jaunu 5. panta 2. punkta un 5. panta 2.d.a punkta formulējumu – tas 
atstāj dalībvalstu ziņā izvēli par GECT organizatorisko sistēmu, ieskaitot, ka katrai GECT 
jābūt asamblejai un komitejai, un precizē, ka ir jānosaka GECT pārstāvības principi. Tāpēc, 
tā kā 6. panta 1. punkta noteikumi ir pretrunā 34. grozījumam, nepamatoti ierobežojot GECT 
locekļu kompetenci, tas jāsvītro.

Grozījums Nr. 37
8. pants

Konvencija, kas nodibina GECT, kam ir  
rīcībspēja darboties saskaņā ar 5.panta 
4.paragrāfu, ir publicējama Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. No šī brīža 
GECT juridiskā rīcībspēja ir atzīstams katrā 
dalībvalstī.

Pēc tam, kad GECT ir ieguvusi juridiskās 
personas statusu atbilstoši tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kuru noteikuši GECT locekļi, 
statūti, ar kuriem izveido GECT, tiek 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šajā publikācijā min GECT nosaukumu, tās 
mērķi, tās locekļu sarakstu un juridiskā adresi.

Šajā publikācijā min GECT nosaukumu, tās 
mērķi, tās locekļu sarakstu un juridiskā adresi.
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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 

  
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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instruments, ainsi que des règlements spécifiques pour le Fonds européen de développement 
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 (considérant 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 » (GECT) 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" (GECT) 

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 (GECT)" 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 GECT 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 GECT (article 2§1 de la proposition de la Commission). : Le 
GECT 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 
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l'intervention des États membres  (amendements 10 et 17).

Ø Notre rapporteur voudrait souligner que la création d'un GECT 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 GECT 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 GECT 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 GECT doit se limiter à l'exécution de tâches 
déterminées. Le GECT agit dans le cadre des tâches qui lui ont été déléguées, lesquelles 
peuvent être assignées à l'un de ses membres. Par ailleurs, le GECT 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 GECT: La proposition de la Commission offre deux possibilités (Article 
2§3 de la proposition de la Commission): 

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

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

Ø Les tâches et les compétences du GECT 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 GECT 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 GECT 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 GECT, soit en raison 
de sa propre participation au GECT, 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 GECT a établi son siège. 
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- 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 
membres participants (§8).

Notre rapporteur considère que : 

- §2: la convention doit déterminer, notamment (liste non exhaustive) les règles de 
fonctionnement, les tâches du GECT, 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 GECT 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 GECT 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 GECT 
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 GECT, 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 GECT et leur inclusion dans l'article concernant les 
statuts (amendement 36). 

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

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