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Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) δημιουργήθηκαν για να διευκολυνθεί
η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών
και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους. Οι ΕΟΕΣ δίνουν τη δυνατότητα στους εν
λόγω εταίρους να υλοποιούν κοινά έργα, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να βελτιώνουν τον
συντονισμό του χωροταξικού σχεδιασμού.

Νομική βάση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για
τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων.

Ιστορικό

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) αποσκοπεί στη διευκόλυνση και
προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Στον ΕΟΕΣ είναι δυνατόν να
ανατεθεί η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
άλλων έργων διασυνοριακής συνεργασίας με ή χωρίς χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ορισμένες
από αυτές τις δραστηριότητες είναι οι εξής:
— διαχείριση διασυνοριακών εγκαταστάσεων μεταφορών ή νοσοκομείων·

— υλοποίηση ή διαχείριση διασυνοριακών αναπτυξιακών έργων·

— ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών πρακτικών·

— διαχείριση κοινών διασυνοριακών προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτούν σχέδια
κοινού ενδιαφέροντος για τους εταίρους του ΕΟΕΣ.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ΕΟΕΣ (το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης Αστικών Θεμάτων,
European Urban Knowledge Network) του οποίου τα μέλη δεν έχουν κοινά γεωγραφικά
σύνορα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών στον τομέα της αστικής
ανάπτυξης.
Η σύσταση ενός ΕΟΕΣ παρέχει στα μέλη του πολλά πλεονεκτήματα:
— επιτρέπει στα μέλη του να σχηματίσουν ενιαία νομική οντότητα και να υλοποιούν κοινές

πρωτοβουλίες σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη βάσει ενιαίου πλαισίου κανόνων·
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— επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη να συνεργάζονται
στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών χωρίς να χρειάζεται η υπογραφή διεθνούς συμφωνίας
που απαιτεί επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια·

— επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται από κοινού και άμεσα σε προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται στο πλαίσιο εδαφικών προγραμμάτων της ΕΕ
και να ενεργούν ως ενιαία διαχειριστική αρχή για αυτά.

Δομή

Ένας ΕΟΕΣ μπορεί να συσταθεί από εταίρους που είναι εγκαταστημένοι σε τουλάχιστον δύο
κράτη μέλη και ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
— κράτη μέλη·

— περιφερειακές αρχές·

— τοπικές αρχές·

— οργανισμοί δημοσίου δικαίου·

— ενώσεις φορέων οι οποίοι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές.

Οι ΕΟΕΣ ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους, τα οποία εγκρίνουν τα καταστατικά τους
μέσω ειδικών συμβάσεων, στις οποίες περιγράφονται η οργάνωση και οι δραστηριότητες του
ΕΟΕΣ. Το εύρος των δραστηριοτήτων αυτών περιορίζεται στον τομέα συνεργασίας που έχουν
επιλέξει τα μέλη. Επιπλέον, οι εξουσίες των ΕΟΕΣ περιορίζονται από τις αντίστοιχες εξουσίες
των μελών τους. Εξουσίες δημόσιας αρχής, π.χ. αστυνομικές και κανονιστικές εξουσίες, δεν
μπορούν να μεταφερθούν σε ΕΟΕΣ.
Το εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης είναι εκείνο του κράτους
μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα. Τα μέλη μπορούν να αποφασίζουν
κατά πόσο ο ΕΟΕΣ είναι χωριστή νομική οντότητα ή εάν τα καθήκοντά του πρέπει να ανατεθούν
σε ένα από τα μέλη.
Τα μέλη εγκρίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΟΕΣ, ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο
ετήσιας έκθεσης που καταρτίζεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Τα
μέλη φέρουν οικονομική ευθύνη, για τυχόν χρέη, ανάλογη προς τη συνεισφορά τους στον
προϋπολογισμό.

Επιτεύγματα

Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 46 Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας, οι οποίοι
καλύπτουν 18 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.
Το 2011 συστάθηκαν επτά νέοι ΕΟΕΣ και το 2013 έντεκα. Άλλοι 19 ΕΟΕΣ βρίσκονται προς το
παρόν σε διαδικασία σύστασης. Η Επιτροπή Περιφερειών διαχειρίζεται το μητρώο των ΕΟΕΣ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 σχετικά με τον ΕΟΕΣ λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα που
εξέφρασε το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον σαφή ορισμό της εδαφικής συνεργασίας, την ανάγκη
καθορισμού της δημοσιονομικής ευθύνης των κρατών μελών, καθώς και τη δικαιοδοσία και
τους κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση και/ή την καταχώριση των καταστατικών του ΕΟΕΣ.
Παράλληλα, το Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Κοινοβουλίου, δηλ. να εφαρμόζεται
στον ΕΟΕΣ το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα.
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Στα τέλη του 2013, ο κανονισμός σχετικά με τον ΕΟΕΣ τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο. Στόχος της τροποποίησης αυτής ήταν να αποσαφηνιστούν οι υφιστάμενοι
κανόνες και να απλουστευθούν η σύσταση και η λειτουργία του ΕΟΕΣ. Ο αναθεωρημένος
κανονισμός σχετικά με τον ΕΟΕΣ επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 22 Ιουνίου 2014.
Δεδομένου ότι πρόκειται για νομοθετική πράξη που αφορά την πολιτική συνοχής, ο κανονισμός
εκπονήθηκε με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και, επομένως, το Κοινοβούλιο είχε ισότιμο
λόγο με το Συμβούλιο.
Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί προσεκτικά την αποτελεσματικότητα της σύστασης νέων
ΕΟΕΣ. Στο ψήφισμά του, της 21ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τη διακυβέρνηση και εταιρική
σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της
περιφερειακής πολιτικής (P6_TA(2008)0492)[1], το Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη
που δεν είχαν ακόμη τροποποιήσει την εθνική τους νομοθεσία ούτως ώστε να είναι δυνατή η
σύσταση ΕΟΕΣ, να λάβουν τα σχετικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P6_TA(2008)0492
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