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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.  .../2000

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την αναπτυξιακή συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 179,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 2,

                                               
1 ΕΕ C     και ΕΕ C
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 192)

(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της           (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Μετά τις εκλογές του Απριλίου του 1994 και την εγκαθίδρυση δηµοκρατικής κυβέρνησης, η

Κοινότητα στράφηκε σε µία στρατηγική στήριξης των πολιτικών και των µεταρρυθµίσεων

που διεξάγουν οι αρχές της Νοτίου Αφρικής·

(2) το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2259/96, της 22ας Νοεµβρίου 1996,

σχετικά µε την αναπτυξιακή συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική 1, η ισχύς του οποίου έληξε στις

31 ∆εκεµβρίου 1999·

(3) η συµφωνία για το εµπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής ορίζει στο Κεφάλαιο VII ότι, η

χρηµατοδοτική συνδροµή υπό τη µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων καλύπτεται από ένα

ειδικό χρηµατοδοτικό µέσο που θεσπίζεται στο πλαίσιο του κοινοτικού προϋπολογισµού, ότι

η Κοινότητα δηλώνει την επιθυµία της να διατηρήσει τη χρηµατοδοτική συνεργασία της µε

τη Νότιο Αφρική σε σηµαντικό επίπεδο και ότι θα λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις προς την

κατεύθυνση αυτή µε βάση πρόταση της Επιτροπής·

(4) η προαναφερόµενη συµφωνία περιέχει στο Κεφάλαιο V διατάξεις για τους στόχους, τις

προτεραιότητες, τις µεθόδους και την εφαρµογή της αναπτυξιακής συνεργασίας µε τη Νότιο

Αφρική·

                                               
1 ΕΕ L 306 της 28.11.1996, σ. 5.
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(5) υπό το πρίσµα της εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2259/96 του Συµβουλίου και της

ειδικής έκθεσης αριθ. 7/98 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε το Πρόγραµµα

Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Νότιο Αφρική (1986-1996), η

αναπτυξιακή συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική θα πρέπει να συνεχισθεί, ειδικότερα όσον

αφορά την απλούστευση των διαδικασιών, τη µεγαλύτερη εστίαση σε τοµεακές

προτεραιότητες και την αποκέντρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

(6) η βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να υλοποιηθεί

κατά τρόπο ώστε να υπάρχει συνοχή µε τις ενέργειες άλλων δωρητών,

συµπεριλαµβανοµένων των πολυµερών φορέων·

(7) τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1·

(8) ο παρών κανονισµός καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό

πλαίσιο το οποίο αποτελεί προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33 της

∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του

Συµβουλίου και της Επιτροπής, για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της

διαδικασίας του προϋπολογισµού 2, για την αρµόδια δηµοσιονοµική αρχή κατά την ετήσια

διαδικασία του προϋπολογισµού·

(9) ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, για

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3, καθιερώνει

ένα κοινό νοµικό πλαίσιο για όλους τους τοµείς των ιδίων πόρων και των δαπανών των

Κοινοτήτων·

                                               
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
3 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
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(10) ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996,

σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και

λοιπές παρατυπίες 1, ισχύει σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας των Κοινοτήτων, µε την

επιφύλαξη των διατάξεων των κοινοτικών κανόνων που αφορούν ειδικά τους διάφορους

τοµείς πολιτικής,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στόχοι

Η Κοινότητα υλοποιεί χρηµατοδοτική και τεχνική συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική για την

υποστήριξη των πολιτικών και των µεταρρυθµίσεων που αναλαµβάνουν οι αρχές της Νοτίου

Αφρικής στο πλαίσιο µιας πολιτικής διαλόγου και εταιρικής σχέσης.

Το πρόγραµµα της κοινοτικής συνεργασίας µε τίτλο "Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την

Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη στη Νότιο Αφρική (ΕΠΑΑ)", έχει ως στόχο να συµβάλει στην

αρµονική και βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής, µέσω

προγραµµάτων και µέτρων που έχουν ως στόχο τη µείωση της φτώχειας και την ενθάρρυνση της

οικονοµικής ανάπτυξης προς όφελος των φτωχών, τη συνεχή ενσωµάτωσή της στην παγκόσµια

οικονοµία, καθώς και τη σταθεροποίηση των θεµελίων που έχουν τεθεί για µια δηµοκρατική

κοινωνία και ένα κράτος δικαίου το οποίο σέβεται πλήρως τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις

θεµελιώδεις ελευθερίες.

                                               
1 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
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Τούτο θα πραγµατοποιηθεί µε την υποστήριξη των διεθνών στόχων και πολιτικών για τη βιώσιµη

ανάπτυξη µε βάση τις συµβάσεις και τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, συµβάλλοντας, µε τον

τρόπο αυτό, στην επίτευξη του στόχου να µειωθεί τουλάχιστον κατά το ήµισυ το ποσοστό των

ανθρώπων που ζουν σε έσχατη ένδεια, έως το 2015.

Άρθρο 2

Τοµείς συνεργασίας

1. Tα προγράµµατα επικεντρώνονται στην καταπολέµηση της φτώχειας, λαµβάνουν υπόψη τις

ανάγκες των µέχρι τώρα µειονεκτουσών κοινοτήτων και ενσωµατώνουν τις διαστάσεις της

ανάπτυξης που σχετίζονται µε την ισότητα των φύλων και το περιβάλλον. Σε όλα αυτά τα

προγράµµατα, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των θεσµικών δυνατοτήτων.

2. Η αναπτυξιακή συνεργασία που υλοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού,

εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους τοµείς :

(α) στήριξη των πολιτικών, των µέσων και των προγραµµάτων που στοχεύουν στη συνεχή

ενσωµάτωση της οικονοµίας της Νοτίου Αφρικής στην παγκόσµια οικονοµία και στο

παγκόσµιο εµπόριο, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού

τοµέα, στην περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση. Στο τελευταίο αυτό πλαίσιο,

ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην παροχή στήριξης των προσπαθειών προσαρµογής που

καταβάλλονται στην περιοχή µε την εγκαθίδρυση της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών στο

πλαίσιο της συµφωνίας εµπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας, ειδικότερα στο πλαίσιο της

Τελωνειακής Ένωσης Μεσηµβρινής Αφρικής (SACU). Επίσης, είναι δυνατόν να ληφθεί

υπόψη η προαγωγή της αµοιβαίας συνεργασίας στον τοµέα των γενικών συµφερόντων

µεταξύ των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτίου Αφρικής,

(β) βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών,
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(γ) στήριξη του εκδηµοκρατισµού, της προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, της χρηστής

διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων, της ενίσχυσης της τοπικής διοίκησης και της

συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ανάπτυξης.

3. Θα προωθηθεί ο διάλογος και η εταιρική σχέση µεταξύ κρατικών αρχών και µη

κυβερνητικών αναπτυξιακών εταίρων και φορέων.

Άρθρο 3

Επιλεξιµότητα των εταίρων συνεργασίας

Oι συνεργαζόµενοι εταίροι που δύνανται να επιλεγούν για την παροχή χρηµατοδοτικής βοήθειας

στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, είναι εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές και δηµόσιοι

φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο κοινοτήτων,

περιφερειακοί και διεθνείς οργανισµοί, θεσµικά όργανα και δηµόσιοι ή ιδιωτικοί παράγοντες.

Μπορεί να επιλεγεί και οποιοσδήποτε άλλος φορέας, εφόσον οριστεί και από τα δύο µέρη.

Άρθρο 4

Μέσα, δαπάνες, ενηµέρωση για το πρόγραµµα και συντονισµός

1. Τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις δραστηριότητες συνεργασίας που

αναφέρονται στο άρθρο 2, περιλαµβάνουν ειδικότερα µελέτες, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση ή άλλες

υπηρεσίες, προµήθειες και εργασίες, καθώς και λογιστικούς ελέγχους και αποστολές αξιολόγησης

και παρακολούθησης.
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2. Η κοινοτική χρηµατοδότηση σε τοπικό νόµισµα ή συνάλλαγµα, ανάλογα µε τις ανάγκες και

τη φύση της ενέργειας, µπορεί να καλύπτει :

(α) δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για τη στήριξη µεταρρυθµίσεων και την υλοποίηση

πολιτικών στους τοµείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται µέσω διαλόγου για τις

πολιτικές, χρησιµοποιώντας τα πλέον κατάλληλα µέσα, µεταξύ άλλων, τη µορφή των άµεσων

στοχοθετηµένων δηµοσιονοµικών ενισχύσεων σε συγκεκριµένους τοµείς όπου πληρούνται οι

αρµόζουσες συνθήκες (π.χ. εγκυρότητα και διαφάνεια του κρατικού προϋπολογισµού,

χρηστές διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων),

(β) επενδύσεις και εξοπλισµό,

(γ) σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, και ειδικότερα όταν εφαρµόζεται πρόγραµµα από µη

κυβερνητικό εταίρο,  περιοδικές δαπάνες (συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών δαπανών

και των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας), λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το

πρόγραµµα πρέπει να στοχεύει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό σε µακροπρόθεσµη

βιωσιµότητα.

Τµήµα της χρηµατοδότησης µπορεί να διοχετεύεται προς σαφώς επιλεγµένους τελικούς

δικαιούχους (π.χ. νεοεισερχόµενοι στην αγορά επιχειρηµατίες), µέσω ειδικευµένων

χρηµατοδοτικών οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

(ΕΤΕπ), υπό τη µορφή επιχειρηµατικών κεφαλαίων ή άλλων µέσων. Οι πόροι που διατίθενται

δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν χρησιµοποιούνται κατά τρόπο που επιτρέπει τον αθέµιτο

ανταγωνισµό.
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3. Για κάθε ενέργεια συνεργασίας, απαιτείται, καταρχήν, χρηµατοδοτική συνεισφορά των

εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η απαιτούµενη συνεισφορά είναι ανάλογη των

δυνατοτήτων των εκάστοτε εταίρων και εξαρτάται από τη φύση κάθε ενέργειας. Η συνεισφορά

επιδιώκεται ιδίως σε περίπτωση προγράµµατος που έχει σχεδιασθεί ως η φάση εκκίνησης

δραστηριότητας χωρίς ηµεροµηνία λήξεως, προκειµένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συνέχισης

του προγράµµατος αυτού και µετά τη λήξη της κοινοτικής χρηµατοδότησης. Η συνεισφορά µπορεί

να είναι σε είδος. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όταν ο εταίρος είναι είτε µη κυβερνητική

οργάνωση είτε οργάνωση που λειτουργεί στο πλαίσιο κοινότητας, είναι δυνατό να µην απαιτείται η

συνεισφορά.

4. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει ότι γίνεται γνωστός

ο κοινοτικός χαρακτήρας της βοήθειας που παρέχεται δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

5. Μπορούν να αναζητηθούν ευκαιρίες ενδεχόµενης συγχρηµατοδότησης και παράλληλης

χρηµατοδότησης µε άλλους δωρητές, ειδικότερα τα κράτη µέλη.

6. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας που αναφέρονται

στη συνθήκη, και για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, η Επιτροπή

λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο συντονισµού, κυρίως :

(α) την καθιέρωση συστήµατος για τη συστηµατική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε

ενέργειες που χρηµατοδοτούνται ή σχεδιάζεται να χρηµατοδοτηθούν από την Κοινότητα, τα

κράτη µέλη και την ΕΤΕπ,
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(β) τον επιτόπιο συντονισµό των ενεργειών αυτών µέσω τακτικών συνεδριάσεων και ανταλλαγής

πληροφοριών µεταξύ των αντιπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών µελών στη

δικαιούχο χώρα.

7. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, προσπαθεί να αναλάβει κάθε αναγκαίο µέτρο

για να εξασφαλιστεί ο ικανοποιητικός συντονισµός µε άλλους δωρητές και να ενθαρρύνει τον

ολοένα και περισσότερο ενεργό ρόλο της δικαιούχου χώρας στη διαδικασία συντονισµού της

βοήθειας.

Άρθρο 5

Μορφή της χρηµατοδοτικής στήριξης

Η χρηµατοδοτική στήριξη που παρέχεται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, λαµβάνει τη µορφή

µη επιστρεπτέων ενισχύσεων.

Άρθρο 6

Προγραµµατισµός

1. Στο πλαίσιο στενών επαφών µε την κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής και λαµβάνοντας υπόψη

τα αποτελέσµατα του συντονισµού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 7,

πραγµατοποιείται τριετής ενδεικτικός προγραµµατισµός. Η διαδικασία του ενδεικτικού

προγραµµατισµού τηρεί πλήρως την αρχή ότι ο προγραµµατισµός διευθύνεται από τον αποδέκτη.
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2. Για να προετοιµαστεί κάθε ενέργεια προγραµµατισµού, στο πλαίσιο του αυξηµένου

συντονισµού µε τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του επιτόπιου συντονισµού, η Επιτροπή

καταρτίζει έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα κατόπιν διαλόγου µε την κυβέρνηση της Νοτίου

Αφρικής. Το εν λόγω έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα των πλέον

πρόσφατων συνολικών αξιολογήσεων των ενεργειών που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2259/96 και του παρόντος κανονισµού, καθώς και άλλων τακτικών

αξιολογήσεων ενεργειών. Το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα συνδέεται µε ανάλυση των επί

µέρους προβληµάτων και περιλαµβάνει διατοµεακά θέµατα, όπως είναι η µείωση της φτώχειας, η

ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και η βιώσιµη ανάπτυξη. Στο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα

προσαρτάται σχέδιο του τριετούς ενδεικτικού προγράµµατος. Επιλέγεται περιορισµένος αριθµός

τοµέων συνεργασίας βασιζόµενος στους τοµείς που εντοπίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος

κανονισµού. Για τους τοµείς αυτούς, καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής και συνοδευτικά

µέτρα. Στο µέτρο του δυνατού, αναπτύσσονται δείκτες επιδόσεων προκειµένου να διευκολύνουν

την υλοποίηση των στόχων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων.

Το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα και το σχέδιο τριετούς ενδεικτικού προγράµµατος, εξετάζονται

από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, εφεξής καλούµενη "επιτροπή".

Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της µε τη διαδικασία του άρθρου 8, παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή και η κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής διαπραγµατεύονται και υπογράφουν το

τριετές ενδεικτικό πρόγραµµα. Τα τελικά αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων αποστέλλονται

στην επιτροπή προς ενηµέρωση. Η επιτροπή προβαίνει σε συζητήσεις σχετικά µε το έγγραφο αυτό

εφόσον το ζητήσουν ένα ή περισσότερα µέλη της.
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4. Μία φορά κατ' έτος, η επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της λειτουργίας, των

αποτελεσµάτων και του συνεχιζόµενου ενδιαφέροντος του εγγράφου στρατηγικής ανά χώρα και

του τριετούς ενδεικτικού προγράµµατος. Εφόσον ενδείκνυται από τις αξιολογήσεις ή άλλες

συναφείς εξελίξεις, η επιτροπή µπορεί να καλέσει την Επιτροπή να διαπραγµατευθεί µε την

κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής τροποποιήσεις του τριετούς ενδεικτικού προγράµµατος.

5. Μία φορά κατ' έτος, η επιτροπή συζητά, µε βάση παρουσίαση εκ µέρους της Επιτροπής, τις

γενικές κατευθυντήριες γραµµές για τις ενέργειες που θα υλοποιηθούν το επόµενο έτος.

Άρθρο 7

∆ιαδικασίες

1. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εκτίµηση, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση

ενεργειών που υλοποιούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε τις δηµοσιονοµικές

και άλλες ισχύουσες διαδικασίες, κυρίως αυτές που ορίζονται στο δηµοσιονοµικό κανονισµό που

εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Στη συγκεκριµένη περίπτωση συνεισφοράς από το ΕΠΑΑ, σε περιφερειακά προγράµµατα

στην περιοχή της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσηµβρινής Αφρικής, τα οποία

χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αναπτύξεως, η συνεισφορά αυτή µπορεί να

χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης του Λοµέ, υπό την προϋπόθεση ότι

τηρούνται οι διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό

προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4

παράγραφος 6, η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη µέλη και στους επιτόπιους αντιπροσώπους τους

ενηµερωτικά δελτία για όλα τα σχέδια αµέσως µόλις ληφθεί απόφαση για την εκτίµησή τους. Στη

συνέχεια, η Επιτροπή προσαρµόζει τα ενηµερωτικά δελτία των σχεδίων στα τελευταία δεδοµένα

και τα διαβιβάζει στα κράτη µέλη.
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4. Όλες οι χρηµατοδοτικές συµφωνίες ή συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του παρόντος

κανονισµού προβλέπουν ότι, η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνουν σε επιτόπιους

ελέγχους σύµφωνα µε τις συνήθεις ρυθµίσεις που καθορίζει η Επιτροπή στο πλαίσιο των ισχυόντων

κανόνων, και ιδίως των διατάξεων του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό

προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα µέτρα που λαµβάνει η Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 8, προβλέπουν την επαρκή

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ,

Ευρατόµ) αριθ. 2988/95.

5. Όταν, στο πλαίσιο αναλαµβανόµενων ενεργειών, προκύπτουν χρηµατοδοτικές συµφωνίες

µεταξύ της Κοινότητας και της Νοτίου Αφρικής, οι συµφωνίες αυτές ορίζουν ρητά ότι, οι φόροι,

δασµοί και τέλη δεν βαρύνουν την Κοινότητα.

6. ∆ικαίωµα συµµετοχής επί ίσοις όροις στις προσκλήσεις προσφορών και στις συµβάσεις έχουν

όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών, της Νοτίου Αφρικής και των άλλων

κρατών ΑΚΕ. Το δικαίωµα συµµετοχής µπορεί να επεκταθεί προκειµένου να συµπεριλάβει άλλες

χώρες, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, και για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή σχέση

κόστους-αποτελέσµατος.

7. Οι προµήθειες προέρχονται από τα κράτη µέλη, τη Νότιο Αφρική ή τα άλλα κράτη ΑΚΕ. Σε

εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογηµένες, µπορούν να προέρχονται από άλλες χώρες.

8. Εκτός αν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισµό, οι συµβάσεις υπογράφονται από την

κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής. Εξάλλου, σε περίπτωση που µια σύµβαση δεν καλύπτεται από

χρηµατοδοτική συµφωνία, η σύµβαση αυτή συνάπτεται από την Επιτροπή.
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Άρθρο 8

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται, όπως ενδείκνυται, από την αρµόδια για την ανάπτυξη επιτροπή, η

οποία ορίζεται µε γεωγραφικά κριτήρια.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της

ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του

Συµβουλίου, ορίζεται σε ένα µήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Στην περίπτωση προγραµµάτων που εγκρίνονται από την επιτροπή και χρηµατοδοτούνται

µέσω δόσεων που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα δηµοσιονοµικά έτη, η Επιτροπή λαµβάνει

ετήσιες αποφάσεις χρηµατοδότησης εκ των υστέρων, µη υπερβαίνοντας το προκαθορισµένο

ανώτατο ποσό δαπανών για το εγκεκριµένο πρόγραµµα και εντός των ορίων των χρηµατοδοτικών

πόρων που διατίθενται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, χωρίς περαιτέρω

ανακοίνωση προς την επιτροπή.

5. Η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις αποφάσεις χρηµατοδότησης

που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή όσον αφορά σχέδια και προγράµµατα αξίας άνω των 3

εκατοµµυρίων ευρώ. Εφαρµόζεται επίσης σε κάθε αναπροσαρµογή τέτοιας ενέργειας που

συνεπάγεται αύξηση άνω του 20% του ποσού που συµφωνήθηκε αρχικά, καθώς και σε τυχόν

προτάσεις για ουσιαστικές τροποποιήσεις της εκτέλεσης σχεδίου για το οποίο έχει ήδη αναληφθεί

υποχρέωση.
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6. Η Επιτροπή ενηµερώνει εν συντοµία την επιτροπή για τις χρηµατοδοτικές αποφάσεις που

προτίθεται να λάβει όσον αφορά σχέδια και προγράµµατα αξίας µέχρι 3 εκατοµµ. ευρώ. Οι

πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν από τη λήψη της απόφασης.

Άρθρο 9

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Μετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και στο Συµβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση

παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού όσον αφορά τις αναλήψεις

υποχρεώσεων και τις πληρωµές και τα έργα και προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν κατά τη

διάρκεια του έτους. Περιέχει στατιστικά στοιχεία για τις συµβάσεις που ανατέθηκαν για την

υλοποίηση έργων και προγραµµάτων.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την απόδοση και τα αποτελέσµατα,

σε σχέση µε τους στόχους κάθε ενέργειας, χρησιµοποιώντας αντικειµενικά επαληθεύσιµους

δείκτες.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τις ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα ώστε

να προσδιορίσει κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι των ενεργειών και να χαράξει κατευθυντήριες

γραµµές για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή

διαβιβάζει περίληψη των αξιολογήσεων που διενεργεί στην επιτροπή του άρθρου 8 παράγραφος 1.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι στη διάθεση οιουδήποτε κράτους µέλους, του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και των άλλων ενδιαφεροµένων µερών.
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3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ενδιάµεση

επισκόπηση µέχρι της 31ης Οκτωβρίου 2003 το αργότερο, καθώς και συνολική αξιολόγηση του

προγράµµατος πριν από τη λήξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

Η ενδιάµεση επισκόπηση αφορά τα αποτελέσµατα του πρώτου τριετούς προγράµµατος (2000-

2002) που υλοποιείται δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Εάν χρειασθεί, η Επιτροπή προτείνει

τροποποιήσεις του παρόντος κανονισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των νέων συµφωνιών

ΑΚΕ/ΕΕ για τη Νότιο Αφρική.

Στην ολική αξιολόγηση, υποβάλλεται εισήγηση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής συνεργασίας µε

τη Νότιο Αφρική.

Άρθρο 10

Ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς

1. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού κατά την περίοδο

από το 2000 έως το 2006, ανέρχεται σε 787,5 εκατοµµύρια ευρώ.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων

των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

2. Κάθε έτος, καθορίζεται στον προϋπολογισµό ανώτατο όριο εντός των ετήσιων πιστώσεων για

συµβάσεις τεχνικής βοήθειας που συνάπτονται από την Επιτροπή για τη διεξαγωγή κοινών

ενεργειών προς αµοιβαίο συµφέρον της Κοινότητας και του δικαιούχου.
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Άρθρο 11

∆ιάρκεια

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 15 Μαρτίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού η οποία

βασίζεται στο ΄Αρθρο 179 της Συνθήκης ΕΚ (πρώην ΄Αρθρο 130 Χ), το οποίο θεσπίζει τους

στόχους και τις διαδικασίες για τις δραστηριότητες βάσει του κονδυλίου του παρόντος

προϋπολογισµού Β 7-3200 "Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Ανασυγκρότηση και την

Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ)".

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Μαΐου 1999.

3. Στις 14 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή διαβίβασε τροποποιηµένη πρόταση στο Συµβούλιο

(COM (1999) 335 final).

4. Με βάση την γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη θέση της Επιτροπής για το θέµα

αυτό, η Οµάδα του Συµβουλίου συµφώνησε ως προς ένα σχέδιο κοινής θέσης, λαµβάνοντας

υπόψη ορισµένες αλλαγές µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του ΄Αµστερνταµ.

5. Στις 28 Φεβρουαρίου 2000 το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

΄Αρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο στόχος της πρότασης αυτής είναι να εξασφαλιστεί η συνέχεια των χρηµατοδοτικών

δραστηριοτήτων όπως προβλέπεται στον κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2259/96 του

Νοεµβρίου 1996 µετά τη λήξη ισχύος του στις 31 ∆εκεµβρίου 1999. Η γραµµή του

προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη

στη Νότιο Αφρική αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων που έχουν στόχο να

συµβάλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, στη σταθεροποίηση των θεµελίων που έχουν τεθεί για µια

δηµοκρατική κοινωνία και ένα κράτος δικαίου, καθώς και στη βελτίωση της κατάστασης των

πλέον µειονεκτουσών οµάδων στη νοτιοαφρικανική κοινωνία. Επιπλέον καθορίζει τους

στόχους και τους τοµείς µελλοντικής παρέµβασης βάσει της Συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή

΄Ενωση για το Εµπόριο, την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία (TDCA), η οποία υπογράφηκε τον

Ιούλιο του 1999.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

1.1. Αν και το Συµβούλιο ακολούθησε σε µεγάλη κλίµακα την προσέγγιση και τους στόχους της

Επιτροπής και υποστήριξε διάφορες τροπολογίες τις οποίες πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, ωστόσο έκρινε αναγκαίο να επιφέρει ορισµένες αλλαγές όσον αφορά τόσο την

ουσία όσο και τη διατύπωση ορισµένων άρθρων του προτεινόµενου κανονισµού.

Κατά την κατάρτιση της κοινής θέσης του, το Συµβούλιο προσπάθησε να σεβαστεί τις

ακόλουθες αρχές και κατευθυντήριες γραµµές:

- να καταστήσει ακριβέστερη τη διατύπωση του κανονισµού και να βελτιώσει, κατ'αυτό

τον τρόπο, τη νοµική σαφήνεια του κειµένου (σύµφωνα µε τη ∆ιοργανική Συµφωνία

της 22ας ∆εκεµβρίου 1998 για τις κοινές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την

ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας)1·

- να αποσύρει παραποµπές που αφορούν νοµικές πράξεις ή έγγραφα πολιτικής τα οποία

θεωρείται ότι πλεονάζουν και ότι ανώφελα αυξάνουν την έκταση του κειµένου (ιδίως

όσον αφορά το ∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό)·

- να διασαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής ορισµένων διατάξεων, ιδιαίτερα εκείνων που

σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό (΄Αρθρο 6) και να αποφύγει διατυπώσεις που

επαναλαµβάνουν ιδέες οι οποίες εκφράζονται σε άλλα σηµεία του κανονισµού·

- να τροποποιήσει διαδικαστικές ή διοικητικές προτάσεις οι οποίες δεν συµφωνούν µε τις

καθιερωµένες διατυπώσεις και πρακτικές (είτε διοργανικών συµφωνιών είτε παρόµοιων

κανονισµών)·

                                               
1 ΕΕ C 73 της 17.03.1999, σελ. 1.
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1.2. Στην κοινή θέση του το Συµβούλιο ενέκρινε την ουσία και τη διατύπωση της πρότασης της

Επιτροπής, µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω στο σηµείο 2.2. (ειδικές

παρατηρήσεις). Στο άρθρο 8, παράγραφοι 4 έως 6 (Επιτροπολογία) του σχεδίου κοινής θέσης,

το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο, αποβλέποντας σε µεγαλύτερη συνοχή, να αναδιαρθρώσει και

να επαναδιατυπώσει ορισµένες από τις παραγράφους της πρότασης της Επιτροπής.

2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1 Νοµική βάση

Η νοµική βάση την οποία πρότεινε η Επιτροπή στην πρότασή της, συγκεκριµένα το

΄Αρθρο 179 της Συνθήκης ΕΚ (πρώην ΄Αρθρο 130 Χ), θεωρείται από το Συµβούλιο, στην

κοινή θέση του, ότι είναι κατάλληλη για το στόχο και το περιεχόµενο της πρότασης.

2.2. Τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής

2.2.1 Επιτροπολογία (΄Αρθρο 8)

Το Συµβούλιο αποφάσισε σχετικά µε τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης όπως αυτή

εκτίθεται στην απόφαση του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 µε την οποία θεσπίζεται η

διαδικασία για την άσκηση των εξουσιών εφαρµογής που παρέχονται στην Επιτροπή. Η

αντίστοιχη παράγραφος του αιτιολογικού η οποία αφορούσε την Επιτροπολογία (αριθ. 10)

απαλείφθηκε.

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι µια διαδικασία επιτροπής (αντί των δύο διαφορετικών που

προβλέπονται στο ΄Αρθρο 8, παράγραφοι 2 και 3 της πρότασης της Επιτροπής) θα

εξασφαλίσει το µεγαλύτερο δυνατό συντονισµό µε τις δραστηριότητες των κρατών µελών

και, κατά τον τρόπο αυτό, θα συµβάλει στην αναγκαία συµπληρωµατικότητα και στη

δηµιουργία µιας απλούστερης δοµής. Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο τροποποίησε, όσον

αφορά τις χρηµατοδοτικές αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται στην επιτροπή, το

όριο από 5 εκατοµµ. σε 3 εκατοµµ. ευρώ. Στόχος του Συµβουλίου είναι να δώσει µεγαλύτερη

έµφαση στις συζητήσεις για τα θέµατα στρατηγικής και προγραµµατισµού από ό,τι στα

µεµονωµένα προγράµµατα και σχέδια.
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2.2.2 Συνολική χρηµατοδότηση (΄Αρθρο 10)

Σύµφωνα µε τη ∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής

της 6ης Μαρτίου 19952 σχετικά µε την εγγραφή δηµοσιονοµικών διατάξεων στις νοµοθετικές

πράξεις, οι πράξεις αυτές περιέχουν µια διάταξη στην οποία η νοµοθετική αρχή θεσπίζει το

δηµοσιονοµικό πλαίσιο για το πολυετές πρόγραµµα που εγκρίθηκε µε βάση τη διαδικασία

συναπόφασης. Ως συνέπεια του επταετούς προγράµµατος,  το ποσό δηµοσιονοµικής

αναφοράς ορίστηκε σε 787.5 εκατοµµ. ευρώ, 10% λιγότερο από την πρόταση της Επιτροπής,

προκειµένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Ιουλίου 1999 του Συµβουλίου

Προϋπολογισµού για τις δαπάνες της κατηγορίας 4. Ως εκ τούτου, προστέθηκε µια αντίστοιχη

παράγραφος αιτιολογικού (αριθ. 9) (η οποία αντικαθιστά την προηγούµενη υπ' αριθ. 9).

2.3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.3.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες υιοθέτησε το Συµβούλιο

Από τις έξι τροπολογίες τις οποίες πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ήταν

σε θέση να αποδεχθεί τέσσερις είτε εξ ολοκλήρου (τροπολογία 2 - πρώτο τµήµα, 3, 4 - πρώτο

τµήµα), εν µέρει ή κατ'ουσίαν (τροπολογία 2-δεύτερο τµήµα και 6).

2.3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο

- Το Συµβούλιο, από κοινού µε την Επιτροπή, δεν µπόρεσε να αποδεχθεί την τροπολογία 1,

διότι κρίθηκε ότι µεταβάλλει τις προτεραιότητες και την ισορροπία των δραστηριοτήτων.

- Το δεύτερο τµήµα της τροπολογίας 4 δέν έγινε αποδεκτό (άρθρο 4 παράγραφος (6)β)), διότι

το Συµβούλιο και η Επιτροπή ήταν της γνώµης ότι ο επιτόπου συντονισµός δεν δηµιούργησε

µέχρι τώρα προβλήµατα.

- Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να ακολουθήσει την τροπολογία 5 (άρθρο 8 νέα παράγραφος(6α))

για το λόγο ότι η δηµοσιοποίηση κινήτρων και απόψεων θα µπορούσε να είναι επιζήµια για

τα ενδιαφερόµενα µέρη και να θέσουν σε κίνδυνο άλλους στόχους.

                                               
2 ΕΕ C 102 της 4.04.1996, σελ. 4.
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III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι η κοινή θέση του αποτελεί ένα ισόρροπο κείµενο που µπορεί να

εξασφαλίσει, µετά τη λήξη ισχύος του κανονισµού, στις 31 ∆εκεµβρίου 1999, τη συνέχιση

των δραστηριοτήτων για την αναπτυξιακή συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική οι οποίες

χρηµατοδοτούνται βάσει του εν λόγω κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2259/96 του

Νοεµβρίου 1996. Τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑΑ ακολουθούν τις

προτεραιότητες που καθορίζονται στη συµφωνία- πλαίσιο για το εµπόριο, την ανάπτυξη και

τη συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και της Νοτίου Αφρικής.

_________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 29.02.2000
SEC(2000) 334τελικό

1999/0070 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ TO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόταση κανονισµού για την
αναπτυξιακή συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική
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1999/0070 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ TO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε

την κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόταση κανονισµού για την
αναπτυξιακή συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο (COM(1999)124τελικό) – 15Μαρτίου 1999.

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση –
5 Μαΐου 1999.

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης από την Επιτροπή στο Συµβούλιο –
14 Ιουλίου 1999 [COM (1999) 335τελικό].

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης του Συµβουλίου:- Η οµάδα εργασίας ολοκλήρωσε
την πρότασή της για κοινή θέση στις 10 ∆εκεµβρίου 1999.Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από

την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων (COREPER)στις 16∆εκεµβρίου 1999.Η κοινή θέση
αναµένετο να εγκριθεί επισήµως τον 28.2.2000.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο κανονισµός για την αναπτυξιακή συνεργασία µε τη Νότιο Αφρική, ο οποίος αποτελεί

αντικείµενο της παρούσας πρότασης, αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ισχύοντος
κανονισµού (2259/96)που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 1999. Ο προτεινόµενος κανονισµός

θεωρείται ως καθοριστικής σηµασίας µέσο για την Επιτροπή , δεδοµένου ότι καθιερώνει
νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο θα καταστήσει δυνατό για την Επιτροπή να συνεχίσει την

υλοποίηση των ενεργειών αναπτυξιακής συνεργασίας που έχουν αναληφθεί κατά τα
προηγούµενα έτη. Στον κανονισµό αυτό καθορίζονται οι στόχοι και οι τοµείς των

µελλοντικών παρεµβάσεων υπό το φως της εξέλιξης του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου τόσο
στο εσωτερικό της Νοτίου Αφρικής όσο και στις σχέσεις της µε τον έξω κόσµο, ειδικότερα

όσον αφορά την προσφάτως υπογραφείσα συµφωνία για το Εµπόριο, την Ανάπτυξη και τη
Συνεργασία (TDCA) µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προτεινόµενος κανονισµός καθορίζει τις

πηγές και το επίπεδο των χρηµατοδοτικών πόρων για τις ενέργειες αναπτυξιακής
συνεργασίας βάσει του κονδυλίου B7-3200του προϋπολογισµού.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1.1. Από πολλές απόψεις, το κείµενο της κοινής θέσης συνιστά βελτίωση της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Ωστόσο, ορισµένες σηµαντικές
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τροπολογίες όσον αφορά την επιτροπολογία και τη δηµοσιονοµική αναφορά
προκαλούν ανησυχία (βλέπε 3.4).

1.2. Ενέργειες που ανελήφθησαν όσον αφορά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν σε πρώτη
ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

– Τροπολογία 1 (Άρθρο 2). ∆εν συµπεριελήφθη στην τροποποιηµένη πρόταση. Το κείµενο
της κοινής θέσης δίνει έµφαση στην καταπολέµηση της φτώχειας ως στόχο της

συνεργασίας µε τη Νότιο Αφρική (Αρθρ. 1) τον οποίο προβάλλει µαζί µε άλλα οριζόντια
θέµατα στο άρθρο 2. Το θέµα της παροχής βοήθειας στις γειτονικές χώρες της Νοτίου

Αφρικής θα εξετασθεί στο πλαίσιο της Σύµβασης της Λοµέ και ως εκ τούτου δεν έχει θέση
στον παρόντα κανονισµό. Οι θέσεις αυτές είναι αποδεκτές από την Επιτροπή.

– Τροπολογία 2 (Άρθρο 6). Η αρχή του προγραµµατισµού που στοχεύει τον δικαιούχο
ενσωµατώνεται στο κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης. Η

προοπτική της συνέχισης ορισµένων πρωτοβουλιών για χρονικό διάστηµα ανώτερο του
τριετούς προγραµµατισµού , που έχει περιληφθεί στην τροποποιηµένη πρόταση,
διαγράφεται στο κείµενο της κοινής θέσης. Αυτό δεν δηµιουργεί πρόβληµα για την
Επιτροπή δεδοµένου ότι η συνέχιση των δράσεων που αποφασίζονται και αναλαµβάνονται

είναι πλήρως λογική και εµπεριέχεται στις συµφωνίες χρηµατοδότησης που καλύπτουν
αυτές τις δράσεις.

– Τροπολογία 3 (Άρθρο 4 παράγραφος 3). Ενσωµατώνεται στα κείµενα της τροποποιηµένης
πρότασης και της κοινής θέσης.

– Τροπολογία 4 (Άρθρο 4 παράγραφος 6). Ενσωµατώνεται στην τροποποιηµένη πρόταση
όσον αφορά την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών αλλά όχι τον επιτόπιο συντονισµό µε

την ΕΤΕ. (η ΕΤΕ δεν εκπροσωπείται στη Νότιο Αφρική.) Το κείµενο της κοινής θέσης
εκφράζει αυτή τη θέση.

– Τροποποίηση 5 (Άρθρο 8 παράγραφος7). ∆εν ενσωµατώνεται στην τροποποιηµένη
πρόταση ούτε στην κοινή θέση.

– Τροποποίηση 6 (Άρθρο 9). ∆εν ενσωµατώνεται στην τροποποιηµένη πρόταση.
Περιλαµβάνεται εν µέρει στο κείµενο της κοινής θέσης – ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και άλλων ενδιαφεροµένων µερών χωρίς ρητή αναφορά στην
Εθνοσυνέλευση της Νοτίου Αφρικής.

1.3. Νέες διατάξεις εισαχθείσες από το Συµβούλιο:

Επήλθαν µεταβολές σε διάφορα τµήµατα το κειµένου και η Επιτροπή θεωρεί ότι πολλές από

αυτές συµβάλλουν στην απλοποίηση ή στη βελτίωση του προηγουµένου κειµένου:

– µεταβολές στην αιτιολογική σκέψη αριθ.5, διαγραφή των αιτιολογικών σκέψεων αριθ. 9
και 10, εισαγωγή νέας αιτιολογικής σκέψης αριθ. 9·

– αλλαγές στη διατύπωση στο άρθρο 1, άρθρο 2 και άρθρο 4 παράγραφοι 2, 6και7·

– απαλοιφή δύο παραγράφων στο άρθρο 7 σηµείο 8·

– αλλαγές στη διατύπωση στο άρθρο 9.
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Επήλθαν ουσιαστικότερες µεταβολές στα άρθρα 6, 8 και 10 , οι οποίες δεν είναι δυνατόν να
γίνουν ως έχουν αποδεκτές από την Επιτροπή (βλέπε σηµείο 3.4).

1.4. Σηµαντικά προβλήµατα για την Επιτροπή:

Επιτροπολογία (Άρθρο 8)

Θα πρέπει να εξετασθεί σε σχέση µε το άρθρο 6 (Προγραµµατισµός). Η προσέγγιση που
ακολουθεί η Επιτροπή όσον αφορά την επιτροπολογία βάσει του εν λόγω κανονισµού είναι η

χρησιµοποίηση της επιτροπής όσο δυνατόν περισσότερο ως φόρουµ συζητήσεων σχετικών µε
την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής των κρατών

µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την
Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη στη Νότιο Αφρική (ΕΠΑΑ), τη συµβολή της στρατηγικής

αυτής στην καταπολέµηση της φτώχειας καθώς και µε τους άλλους στόχους και επιδιώξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 2, παρά ως µέσο διεξαγωγής διαρκών συζητήσεων σχετικών µε

τις λεπτοµέρειες των προτεινοµένων έργων. Η Επιτροπή συµφωνεί για τη σκοπιµότητα της
ουσιαστικότερης συµµετοχής αυτής της επιτροπής αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να ασχολείται

επισταµένως µόνο µε τα µεγάλα έργα ,πάνω από ένα κατώτατο όριο το οποίο θα καθορισθεί
σε σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο.

Το Συµβούλιο εισάγει τρία νέα στοιχεία στον προγραµµατισµό σε διάφορα σηµεία του
άρθρου 6:

• υποβολή στην επιτροπή σχεδίου ενδεικτικού προγράµµατος συγχρόνως µε το έγγραφο

στρατηγικής·

• κατάρτιση δεικτών απόδοσης σε σχέση µε την εν λόγω στρατηγική·

• δυνατότητα για την επιτροπή να ζητήσει την αναθεώρηση του ενδεικτικού προγράµµατος
µετά την υποβολή της ετήσιας επανεξέτασης της στρατηγικής και του ενδεικτικού

προγράµµατος.

Επιπροσθέτως, έχει διαγραφεί η αναφορά στον ετήσιο προγραµµατισµό που επικεντρώνεται

σε περιορισµένο αριθµό έργων.

Η µεγαλύτερη έµφαση που δίνει το Συµβούλιο σε θέµατα στρατηγικής και προγραµµατισµού

δεν αντισταθµίζεται από ουσιαστικό περιορισµό του αριθµού των προς εξέταση
µεµονωµένων προγραµµάτων/έργων.

Όσον αφορά αυτά τα θέµατα, η Επιτροπή επισυνάπτει µονοµερή δήλωση στην οποία
αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι “η πρόταση αυτή αποκλίνει από την προσέγγιση της Επιτροπής

σύµφωνα µε την οποία προκειµένου να επικεντρωθεί , όπως είναι επιθυµητό, στις επιπτώσεις
της στρατηγικής και των προγραµµάτων ανάπτυξης, η εν λόγω επιτροπή πρέπει να εξετάζει

µόνο τα µεγαλύτερα έργα (ύψους άνω των 25 εκατοµµυρίων ευρώ) καθιερώνοντας ,
ενδεχοµένως , απλούστερη διαδικασία για τα έργα ύψους άνω των 5 εκατοµµυρίων ευρώ.”

Προϋπολογισµός/∆ηµοσιονοµική αναφορά (Άρθρο 10).

Το ποσό της δηµοσιονοµικής αναφοράς το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µειώνει κατά

10% το ποσό που προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή (€875 εκατοµµύρια) για όλη τη
διάρκεια του κανονισµού. Η µείωση αυτή οφείλεται στην ανάγκη χρηµατοδότησης της

ανοικοδόµησης της περιοχής των ∆υτικών Βαλκανίων, που δεν υφίστατο κατά τη στιγµή της
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αρχικής πρότασης. Η µείωση κατά 10% του ποσού που πρότεινε η Επιτροπή (€875
εκατοµµύρια) προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε µία στιγµή κατά την οποία η Νότιος Αφρική

χρειάζεται επειγόντως αναπτυξιακή βοήθεια για την εφαρµογή του προγράµµατος για την
Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Ανακατανοµή (GEAR) .

Η Επιτροπή κατανοεί τους νέους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που οδήγησαν σε µείωση
των υφιστάµενων πιστώσεων του προϋπολογισµού η οποία πρέπει να συνεχισθεί καθ’ όλη τη

διάρκεια ισχύος του κανονισµού. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο προϋπολογισµός και η
δηµοσιονοµική αναφορά πρέπει να καταρτίζονται από κοινού και από τα δύο σκέλη της

αρµόδιας επί του προϋπολογισµού αρχής. Η θέση αυτή υποστηρίζεται από την απόφαση που
ελήφθη από την αρµόδια για του προϋπολογισµό αρχή όσον αφορά τον προϋπολογισµό του

έτους 2000 :η µείωση για το 2000είναι µικρότερη, περίπου 1,5%,και κατά συνέπεια πολύ
κατώτερη του 10 %που αναφέρεται στο κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΓΕΝΙΚΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο ήταν σε θέση να ενσωµατώσουν ορισµένες από τις

τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες που δεν έγιναν αποδεκτές ήταν
λιγότερο σηµαντικές σε σχέση µε τους στόχους του κανονισµού. Από τα ανωτέρω συνάγεται

ευλόγως ότι όσον αφορά τον προτεινόµενο κανονισµό έχει διαµορφωθεί κοινή άποψη.

Ενώ η Επιτροπή θεωρεί ότι από πολλές απόψεις το κείµενο της κοινής θέσης βελτιώνει την

αρχική πρόταση και δίνει απάντηση σε ορισµένους προβληµατισµούς του Κοινοβουλίου,
εξακολουθούν να υφίστανται τρία βασικά σηµεία µε τα οποία η Επιτροπή δεν είναι δυνατόν

να συµφωνήσει και , ως εκ τούτου, εµµένει στην αρχική της θέση – προγραµµατισµός βάσει
του άρθρου 6, επιτροπολογία βάσει του άρθρου 8, και δηµοσιονοµική αναφορά βάσει του

άρθρου 10.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο παράρτηµα παρατίθεται το κείµενο των ακόλουθων δηλώσεων στα πρακτικά του
Συµβουλίου:

(1) Κοινή ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 του κανονισµού

(2) Κοινή ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 6
παράγραφος 2 του κανονισµού

(3) Κοινή ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 7 του
κανονισµού

(4) Μονοµερής ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τα άρθρα 8 και 10 του κανονισµού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

Κατά γενικό κανόνα, η ΕΤΕ δεν θα χρησιµοποιήσει ως µέσο στο πλαίσιο του παρόντος

κανονισµού επιδοτήσεις επιτοκίου.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 6ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

H Eπιτροπή και το Συµβούλιο εκτιµούν ότι ένας περιορισµένος αριθµός προγραµµάτων

τοµεακής στήριξης θα τίθεται σε εφαρµογή κάθε έτος.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7)

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή επισηµαίνουν ότι προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια, θα
πρέπει να εξετασθούν όλες οι δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας της

ανταλλαγής πληροφοριών (συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων της τεχνολογίας των
ηλεκτρονικών πληροφοριών) όσον αφορά τα υπό κατάρτιση ή υλοποίηση προγράµµατα της

Επιτροπής και των κρατών µελών. Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να
καταρτίσει, σε στενή συνεργασία µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη , έκθεση σχετική

µε τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 8 ΚΑΙ 10)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠΑΑ)

1. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όσον αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος

για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής (EΠΑΑ), το
Συµβούλιο προτείνει τη σύσταση Επιτροπής ∆ιαχείρισης (Άρθρο 8 παράγραφος 2) στην
οποία θα ανατεθούν ,επίσης , επιπλέον αρµοδιότητες σχετικές µε τις αποφάσεις
χρηµατοδότησης (Άρθρο 8 παράγραφος 5) για όλα τα έργα ύψους άνω των 3
εκατοµµυρίων ευρώ. Έχουν, επίσης, σηµαντικά ενισχυθεί τα καθήκοντα, ο ρόλος και οι
αρµοδιότητες παρακολούθησης που ανατίθενται στην εν λόγω επιτροπή όσον αφορά τη

στρατηγική, τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση (Άρθρο 6) . Η πρόταση αυτή
διαφέρει από την προσέγγιση της Επιτροπής η οποία θεωρεί ότι προκειµένου να

επικεντρωθεί ουσιαστικά , όπως είναι επιθυµητό, στις επιπτώσεις της στρατηγικής και
των προγραµµάτων ανάπτυξης η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει µόνο τα

µεγαλύτερα έργα (ύψους άνω των 25 εκατοµµυρίων ευρώ) καθιερώνοντας ,
ενδεχοµένως ,απλούστερη διαδικασία για τα έργα ύψους άνω των 5 εκατοµµυρίων

ευρώ.

2. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το Συµβούλιο, βάσει των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί

για τη Νότιο Αφρική στο προσχέδιο προϋπολογισµού για το έτος 2000 ,όπως
τροποποιήθηκε µετά την επαναδιάθεση των πιστώσεων του κεφαλαίου 4 υπέρ της

ανασυγκρότησης του Κοσσυφοπεδίου, µείωσε το ποσό της δηµοσιονοµικής αναφοράς
για το διάστηµα 2000-2006 (Άρθρο 10) σε σχέση µε αυτό που προβλέπετο στo
δηµοσιονοµικό δελτίο που επισυνάπτετο στην πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή
επιθυµεί να τονίσει ότι δεν διατίθενται σήµερα ούτε το εκτιµώµενο ποσό των

µεσοπρόθεσµων απαιτήσεων για την ανοικοδόµηση του Κοσσυφοπεδίου ούτε οι
ανακατανοµές των πιστώσεων του προϋπολογισµού για την κάλυψη των εν λόγω
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υποχρεώσεων. Επιπροσθέτως, εκτιµά ότι το ύψος της χρηµατοδότησης του ΕΠΑΑ
πρέπει να καθορισθεί κατόπιν συµφωνίας των τριών θεσµικών οργάνων (Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, Συµβουλίου και Επιτροπής) και εφόσον συναινέσουν τα δύο σκέλη της
νοµοθετικής και δηµοσιονοµικής αρχής.

3. Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σηµείο, η Επιτροπή, παρόλο που αποδέχεται τις
λοιπές τροπολογίες του κειµένου της πρότασής της στις οποίες προέβη το Συµβούλιο,
δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει το σχέδιο της κοινής θέσης του Συµβουλίου.


