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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.   /2000

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί εφαρµογής δράσεων µε στόχο

την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 179,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 2,

                                                
1 EE C 408 της 29.12.1998, σ. 18.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 1999 (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) Οι σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας βασίζονται κυρίως στη

συµφωνία σύνδεσης της 12ης Σεπτεµβρίου 1963 1 και στις αποφάσεις του Συµβουλίου

Σύνδεσης που ιδρύθηκε δια της εν λόγω συµφωνίας.

(2) Η Τουρκία συνεχίζει την εφαρµογή ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο τη βελτίωση της

οικονοµίας της, την αναδιάρθρωση και αύξηση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου

τοµέα της, τον εκσυγχρονισµό των οικονοµικών και κοινωνικών υποδοµών της και την

ανάπτυξη του παραγωγικού της τοµέα.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ της 15ης/16ης Ιουνίου 1998 υπογράµµισε τη σηµασία

της εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Τουρκία και κάλεσε την Επιτροπή να

υποβάλει προτάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και προτάσεων που αφορούν τις χρηµατοδοτικές

πτυχές.

(4) Υπάρχει ανισοκατανοµή εισοδηµάτων µεταξύ των διαφόρων επαρχιών της Τουρκίας και,

προκειµένου να υλοποιηθούν τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Κάρντιφ,

πρέπει κυρίως να αρθούν αυτές οι ανισότητες µέσω της ενίσχυσης των περιοχών µε

αναπτυξιακή υστέρηση και της βελτίωσης της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

(5) Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1999 γίνεται αναφορά στη

χρηµατοδοτική βοήθεια υπέρ της Τουρκίας.

                                                
1 ΕΕ 217 της 29.12.1964, σ. 1.
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(6) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι της 10ης/11ης ∆εκεµβρίου 1999 δήλωσε ότι η

Τουρκία είναι υποψήφια χώρα η οποία δύναται να προσχωρήσει στην Ένωση µε βάση τα ίδια

κριτήρια που ισχύουν και για τις άλλες υποψήφιες χώρες.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού βασίζονται στο σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών,

του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς

και στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, τα οποία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία των πολιτικών

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, λαµβάνοντας επίσης υπόψη και τις

υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί διά των διαφόρων σχετικών συµφωνιών.

(8) Η Κοινότητα αποδίδει µεγάλη σηµασία στο γεγονός ότι η Τουρκία πρέπει να βελτιώσει και

να προωθήσει τις δηµοκρατικές πρακτικές της και το σεβασµό των θεµελιωδών ανθρωπίνων

δικαιωµάτων, και να επεκτείνει τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην

διαδικασία αυτή.

(9) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψηφίσµατα, στις 13 ∆εκεµβρίου 1995 σχετικά µε την

κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τουρκία, στις 17 Σεπτεµβρίου 1998 σχετικά

µε τις εκθέσεις της Επιτροπής για την εξέλιξη των σχέσεων µε την Τουρκία από την έναρξη

ισχύος της τελωνειακής ένωσης, στις 3 ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε την ανακοίνωση της

Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το µέλλον των σχέσεων µε

την Τουρκία και σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο µε τίτλο

«Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Τουρκία – πρώτες επιχειρησιακές προτάσεις της Επιτροπής»

και στις 6 Οκτωβρίου 1999 σχετικά µε την κατάσταση των σχέσεων µεταξύ Τουρκίας και

Ευρωπαϊκής Ένωσης1, κυρίως όσον αφορά τη σηµασία του σεβασµού των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων στην Τουρκία ενόψει της ανάπτυξης στενών σχέσεων µεταξύ της χώρας αυτής

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
1 ΕΕ C 17 της 22.1.1996, σ. 46, ΕΕ C 313 της 12.10.1998, σ. 176, ΕΕ C 398 της 21.12.1998,

σ. 57, ΕΕ C 107 της 3.4.2000, σ. 78.
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(10) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας πράξης θεσπίζονται 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 Επιτροπή1.

(11) Με τον παρόντα κανονισµό καθορίζεται για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος ένα

χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά κατά την έννοια του

σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 2, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα

στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(12) Τα έργα και προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της χρηµατοδοτικής

ενίσχυσης πρέπει να συµβάλουν στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας,

στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και το σεβασµό και προστασία των

υπαρχουσών µειονοτήτων, στη µεταρρύθµιση των πολιτικών της στον τοµέα της ανάπτυξης

και στην αναδιάρθρωση του θεσµικού και νοµικού της πλαισίου µε στόχο τη διασφάλιση των

αρχών αυτών.

(13) Τα έργα και προγράµµατα που εφαρµόζονται στο πλαίσιο αυτής της χρηµατοδοτικής

στήριξης πρέπει να ευνοήσουν κυρίως τον πληθυσµό ο οποίος υφίσταται τις δυσµενείς

επιπτώσεις της αναπτυξιακής καθυστέρησης στην Τουρκία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Η Κοινότητα συµβάλλει στις προσπάθειες της Τουρκίας για την οικονοµική και κοινωνική της

ανάπτυξη.

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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Άρθρο 2

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος για το διάστηµα 2000-

2002, καθορίζεται σε 135 εκατοµµ. ευρώ. Η αρχή που είναι αρµόδια για τον προϋπολογισµό

εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών πρακτικών.

Άρθρο 3

1. Από τα έργα και τις δράσεις συνεργασίας µπορούν να επωφεληθούν όχι µόνο το τουρκικό

κράτος και οι περιφέρειες αλλά και οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές οργανώσεις, οι δηµόσιοι

οργανισµοί και διοικήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της τελωνειακής διοίκησης, οι τοπικές και

παραδοσιακές κοινότητες, οι οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων, οι συνεταιρισµοί και η

κοινωνία των πολιτών, και κυρίως οι ενώσεις, τα ιδρύµατα και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.

2. Όταν απουσιάζει ένα στοιχείο ουσιώδες για τη συνέχιση των µέτρων στήριξης υπέρ της

Τουρκίας, κυρίως στην περίπτωση της παραβίασης των δηµοκρατικών αρχών, του κράτους

δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και του διεθνούς

δικαίου, το Συµβούλιο µπορεί, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία και κατόπιν προτάσεως της

Επιτροπής, να λάβει αποφάσεις σχετικά µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων.

3. Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά µε τον ενδεικτικό προγραµµατισµό της την επιτροπή που

προβλέπεται στο άρθρο 7 ("επιτροπή MED"), καθώς και τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και

τη Μικτή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΕE-Tουρκίας.



7492/1/00 REV 1 GA/ka,ank 6
DG E V  EL

Άρθρο 4

1. Τα σχέδια και οι δράσεις συνεργασίας στον τοµέα της ανάπτυξης αφορούν, ενδεικτικά, τους

εξής τοµείς :

(α) τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού συστήµατος, τη βελτίωση των θεσµικών ικανοτήτων

και των υποδοµών, κυρίως στους τοµείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των

µεταφορών,

(β) την προώθηση της βιοµηχανικής συνεργασίας, κυρίως µέσω της στήριξης της βιοµηχανικής

διαφοροποίησης και της δηµιουργίας µικροµεσαίων επιχειρήσεων,

(γ) τη συνεργασία στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, των υποδοµών, της αγροτικής ανάπτυξης

και των κοινωνικών υπηρεσιών,

(δ) την ενίσχυση του δυναµικού της τουρκικής οικονοµίας, κυρίως µε δράσεις που ευνοούν την

αναδιάρθρωση του τουρκικού δηµόσιου τοµέα, καθώς και την ιδιωτική πρωτοβουλία,

(ε) τη συνεργασία στον τοµέα της προστασίας της υγείας,

(στ) τη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

(ζ) την περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία,
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(η) κάθε είδους συνεργασία που αποβλέπει στην υπεράσπιση και προώθηση της δηµοκρατίας,

του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας των µειονοτήτων,

(θ) τη συνεργασία στον ανθρωπιστικό τοµέα,

(ι) την προώθηση της ανάπτυξης του κοινωνικού διαλόγου στο εσωτερικό της Τουρκίας και

µεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(ια) κάθε υποστήριξη που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης των σχέσεων µεταξύ

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας,

(ιβ) την προώθηση της συνεργασίας των δηµοσίων διοικήσεων των δύο µερών µε σκοπό την

προσέγγιση των νοµοθεσιών και την κατάρτιση του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των

τελωνειακών αρχών.

2. Εφόσον κριθεί σκόπιµο, µπορούν να εφαρµοστούν δράσεις για τη στήριξη ενός

προγράµµατος διαρθρωτικής προσαρµογής µε βάση τις ακόλουθες αρχές :

(α) τα προγράµµατα στήριξης προσαρµόζονται, στο µέτρο του δυνατού, στην ιδιαιτερότητα της

κατάστασης στην Τουρκία και λαµβάνουν υπόψη τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες,

(β) τα προγράµµατα στήριξης προβλέπουν τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των

αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχει η διαδικασία διαρθρωτικής προσαρµογής σε

κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο απασχόλησης, ειδικότερα για τις µειονεκτούσες οµάδες του

πληθυσµού,
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(γ) λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική κατάσταση της Τουρκίας, και ιδίως οι οικονοµικές

ανισορροπίες σε περιφερειακό επίπεδο, το ύψος του χρέους της και του βάρους εξυπηρέτησης

του χρέους, η κατάσταση του ισοζυγίου πληρωµών και των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, η

νοµισµατική κατάσταση, το επίπεδο του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος ανά κεφαλή και

τέλος το επίπεδο ανεργίας.

Άρθρο 5

1. Η χρηµατοδοτική στήριξη δυνάµει του παρόντος κανονισµού λαµβάνει τη µορφή µη

επιστρεπτέων ενισχύσεων.

2. Τα µέσα που µπορούν να εφαρµοστούν, στο πλαίσιο των δράσεων που αναφέρονται στον

παρόντα κανονισµό, περιλαµβάνουν κυρίως, εντός των ορίων που καθορίζει η αρµόδια για τον

προϋπολογισµό αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού, τεχνική βοήθεια,

κατάρτιση ή άλλες υπηρεσίες, προµήθειες και έργα, καθώς και λογιστικούς ελέγχους και αποστολές

αξιολόγησης και ελέγχου.

3. Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να καλύπτει ιδίως τις δαπάνες επενδύσεων, µε εξαίρεση

την αγορά ακινήτων, και τις περιοδικές δαπάνες (οι οποίες περιλαµβάνουν διοικητικά έξοδα και

έξοδα συντήρησης και λειτουργίας), λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το σχέδιο πρέπει να

προβλέπει την ανάληψη των περιοδικών δαπανών από τους δικαιούχους.

4. Για κάθε δράση συνεργασίας, ζητείται η οικονοµική συνδροµή των εταίρων που ορίζονται

στο άρθρο 3. Η συνδροµή αυτή ζητείται µέσα στα όρια των δυνατοτήτων των εν λόγω εταίρων και

σε συνάρτηση µε τη φύση κάθε δράσης. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν ο εταίρος είναι είτε µη

κυβερνητική οργάνωση είτε οργάνωση τοπικής βάσης, η συνδροµή µπορεί να παρέχεται σε είδος.
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5. Μπορεί επίσης να αναζητηθούν δυνατότητες συγχρηµατοδότησης µε άλλους χορηγούς

βοήθειας, ιδίως µε τα κράτη µέλη.

6. Λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να υπογραµµισθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας

των παρεχοµένων δυνάµει του παρόντος κανονισµού ενισχύσεων.

7. Για την επίτευξη των στόχων της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας, που προβλέπονται

στη συνθήκη, και για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του συνόλου των δράσεων αυτών,

η Επιτροπή µπορεί να προβεί στη λήψη των αναγκαίων µέτρων συντονισµού, και κυρίως :

(α) στη δηµιουργία ενός συστήµατος τακτικής ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά

µε τον προγραµµατισµό των δράσεων που πρόκειται να διεξαχθούν, την έγκριση των

δράσεων των οποίων η χρηµατοδότηση εξετάζεται από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη,

καθώς και τη διεξαγωγή των δράσεων που έχουν ήδη εγκριθεί,

(β) στο συντονισµό των δράσεων στον τόπο εφαρµογής, µέσω τακτικών συνεδριάσεων και

ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των αντιπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών µελών

στη δικαιούχο χώρα.

8. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µπορεί να αναλαµβάνει κάθε αναγκαία

πρωτοβουλία προς εξασφάλιση ικανοποιητικού συντονισµού µε τους άλλους χορηγούς βοήθειας.
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Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή αξιολογεί, εγκρίνει και διαχειρίζεται τις δράσεις που αναφέρονται στον παρόντα

κανονισµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές διαδικασίες, και ιδίως εκείνες τις οποίες

προβλέπει ο δηµοσιονοµικός κανονισµός της 21ης ∆εκεµβρίου 1977 που εφαρµόζεται στο γενικό

προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.

2. Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων και προγραµµάτων, λαµβάνονται υπόψη οι εξής

παράγοντες :

(α) η αποτελεσµατικότητα και η οικονοµική βιωσιµότητα των δράσεων,

(β) οι πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές καθώς και οι πτυχές που αφορούν την ισότητα των

φύλων,

(γ) η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης,

(δ) η αναγκαία θεσµική ανάπτυξη για την επίτευξη των στόχων της δράσης,

(ε) η κτηθείσα εµπειρία από ανάλογες δράσεις.

3. Οι αποφάσεις που αφορούν δράσεις των οποίων η χρηµατοδότηση δυνάµει του παρόντος

κανονισµού υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ ανά δράση λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία

του άρθρου 7, παράγραφος 2.

                                                
1 ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2693/1999 (ΕΕ L 326 της 18.12.1999, σ. 1).
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Η Επιτροπή ενηµερώνει συνοπτικά την επιτροπή MED σχετικά µε τις αποφάσεις χρηµατοδότησης

που προτίθεται να λάβει για έργα και προγράµµατα αξίας 2 εκατοµµυρίων ευρώ ή µικρότερης. Η

ενηµέρωση αυτή γίνεται το αργότερο µια εβδοµάδα πριν από τη λήψη της απόφασης.

Η Επιτροπή λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να διευκολύνει την απορρόφηση των

ενισχύσεων από τις µικρές µη κυβερνητικές οργανώσεις χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

4. Όταν η υπέρβαση ή η συµπληρωµατική ανάγκη είναι 20% της αρχικής ανάληψης

υποχρέωσης που καθορίστηκε µε την απόφαση χρηµατοδότησης ή µικρότερη, η Επιτροπή µπορεί

να εγκρίνει, χωρίς να προσφεύγει στη γνώµη της επιτροπής MED, τις αναγκαίες συµπληρωµατικές

αναλήψεις υποχρεώσεων για την κάλυψη των υπερβάσεων που είχαν προβλεφθεί ή διαπιστώθηκαν

στο πλαίσιο των δράσεων αυτών.

Όταν η συµπληρωµατική ανάληψη υποχρέωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι µικρότερη

των 4 εκατοµµυρίων ευρώ, η επιτροπή MED ενηµερώνεται για την απόφαση που έλαβε η

Επιτροπή. Όταν η εν λόγω συµπληρωµατική ανάληψη υποχρέωσης είναι µεγαλύτερη από

4 εκατοµµύρια ευρώ αλλά µικρότερη του 20% της αρχικής ανάληψης υποχρέωσης απαιτείται η

γνώµη της ανωτέρω επιτροπής.

5. Κάθε συµφωνία ή σύµβαση χρηµατοδότησης που συνάπτεται δυνάµει του παρόντος

κανονισµού προβλέπει κυρίως ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορούν να προβαίνουν

σε επιτόπιους ελέγχους σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες που ορίζει η Επιτροπή στο πλαίσιο

των ισχυουσών διατάξεων, και ιδίως σύµφωνα µε τις διαδικασίες του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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6. Όταν οι δράσεις αποτελούν αντικείµενο συµβάσεων χρηµατοδότησης µεταξύ της Κοινότητας

και της Τουρκίας, οι συµβάσεις αυτές προβλέπουν ότι η καταβολή φόρων, δασµών και

επιβαρύνσεων δεν χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα.

7. Η συµµετοχή στους διαγωνισµούς έργων και προµηθειών είναι ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα

τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών και της Τουρκίας.

8. Οι προµήθειες προέρχονται από τα κράτη µέλη ή την Τουρκία.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 1488/96 1, η οποία ονοµάζεται επιτροπή MED.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4

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

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή MED θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1488/96 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά µε τα

συνοδευτικά χρηµατοδοτικά και τεχνικά µέτρα (MEDA) για τη µεταρρύθµιση των
οικονοµικών και κοινωνικών δοµών στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης
(ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 1). Κανονισµός που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 780/98 (ΕΕ L 113 της 15.4.1998, σ. 3).
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Άρθρο 8

Μία φορά το χρόνο, στο πλαίσιο συνεδρίασης της επιτροπής MED, λαµβάνει χώρα ανταλλαγή

απόψεων, µε βάση την παρουσίαση από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής, του ενδεικτικού

προγραµµατισµού των δράσεων που πρόκειται να διεξαχθούν κατά το επόµενο έτος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται σχετικά µε τις προτάσεις και το αποτέλεσµα των

συζητήσεων.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή υποβάλλει, εντός του πρώτου τριµήνου του έτους, ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

(α) λεπτοµερή περιληπτική έκθεση των δράσεων που χρηµατοδοτήθηκαν κατά το προηγούµενο

οικονοµικό έτος,

(β) τον ενδεικτικό προγραµµατισµό που προβλέπεται για το τρέχον οικονοµικό έτος καθώς και

την πρόοδο που έχουν σηµειώσει οι διάφορες δράσεις που περιλαµβάνονται στον

προγραµµατισµό αυτό,

(γ) τις προβλέψεις σχετικά µε το πρόγραµµα και τις δράσεις που πρόκειται να διεξαχθούν κατά

το επόµενο οικονοµικό έτος,

(δ) συνοπτική έκθεση των αξιολογήσεων που έγιναν, ενδεχοµένως, σε συνδυασµό µε ειδικές

δράσεις,
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(ε) ενηµέρωση σχετικά µε τους οργανισµούς µε τους οποίους έχουν συναφθεί συµφωνίες και

συµβάσεις.

Άρθρο 10

Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, προκειµένου

να εξακριβωθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τους και να καθοριστούν οι κατευθυντήριες

γραµµές για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µελλοντικών δράσεων.

Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή MED, περιληπτική έκθεση των αξιολογήσεων που έγιναν και

που θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να εξεταστούν από την εν λόγω επιτροπή.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι στη διάθεση των κρατών µελών που θα τις ζητήσουν.

Άρθρο 11

Έξι µήνες πριν από τη λήξη του τριετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου, η Επιτροπή υποβάλλει στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο συνολική αξιολόγηση των δράσεων που

χρηµατοδοτήθηκαν από την Κοινότητα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, καθώς και

προτάσεις σχετικά µε το µέλλον του παρόντος κανονισµού και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, προτάσεις

τροποποιήσεων.
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Άρθρο 12

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

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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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I. Εισαγωγή

1. Στις 23 Οκτωβρίου 1998, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού

του Συµβουλίου περί εφαρµογής δράσεων µε στόχο την οικονοµική και κοινωνική

ανάπτυξη της Τουρκίας1. Η πρόταση βασίζεται στο πρώην άρθρο 130 Χ και νυν άρθρο

179 της Συνθήκης.

2. To Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του στις 2 ∆εκεµβρίου 19992.

3. Εν συνεχεία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου3.

4. Στις 13 Ioυνίου 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση4 σύµφωνα µε την

παράγρ. 2 του άρθρου 251 της Συνθήκης.

II. Σκοπός

Ο κανονισµός αυτός έχει ως στόχο να υποστηρίξει την Τουρκία στην προσπάθειά της να

αναπτυχθεί οικονοµικώς και κοινωνικώς, χρηµατοδοτώντας σχέδια και δράσεις συνεργασίας

και λαµβάνοντας µέτρα για την υποστήριξη προγράµµατος διαρθρωτικών αναπροσαρµογών

στην χώρα αυτή.

III. Ανάλυση της κοινής θέσης

Το Συµβούλιο υιοθέτησε, άνευ τροποποιήσεων, την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Από τις 40 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο ενέκρινε πλήρως 21,

10 µερικώς και απέρριψε 9. Το σκεπτικό της θέσεως αυτής επεξηγείται στο µνηµόνιο της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

                                                
1 EE C 408, 29.12.1998, σελ. 18.
2 EE C …
3 Έγγρ. 7783/00 ΝΤ 15. EE C …
4 EE C
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To προοίµιο και τα άρθρα τα σχετικά µε το δηµοσιονοµικό ποσό αναφοράς και την επιτροπολογία

αναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής1, και την απόφαση του

Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των διαδικασιών άσκησης των εκτελεστικών

αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή2.

_____________________

                                                
1 EE C 172, 18.6.1999, σελ. 1.
2 EE L 184, 17.7.1999, σελ. 23.
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1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης προς το ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(1998)0600-2τελικό – 1998/0300 (COD)): 22.10.1998
Ηµεροµηνία της γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: --
Ηµεροµηνία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 2.12.1999
Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης COM(2000)169: 5.4.2000
Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης : 14.6.2000

2- ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρηµατοδοτική στήριξη της εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Τουρκία,
δηλαδή, ενίσχυση του χρηµατοδοτικού σκέλους της προενταξιακής στρατηγικής για την
Τουρκία.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Το Συµβούλιο εξέδωσε οµόφωνα την κοινή του θέση υιοθετώντας την τροποποιηθείσα

πρόταση κανονισµού που ενέκρινε η Επιτροπή µετά την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Το
Συµβούλιο απεδέχθη ως είχε το κείµενο της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη ορισµένων µικρών

τροποποιήσεων όσον αφορά τη λεκτική διατύπωση (οι οποίες έγιναν από τους γλωσσοµαθείς
νοµικούς).

Υπενθυµίζεται ότι, κατά την εξέταση σε πρώτη ανάγνωση, το ΕΚ πρότεινε 40 τροπολογίες.
Από την τροποποιηθείσα πρότασή του, η Επιτροπή έκανε αποδεκτές ως είχαν τις

21 τροπολογίες, απεδέχθη εν µέρει τις 10και απέρριψε τις 9.

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η οµόφωνη έκδοση της κοινής θέσης του Συµβουλίου, η
Επιτροπή πρόσθεσε την ακόλουθη δήλωση: «Η Επιτροπή επιβεβαιώνει - όπως αναφέρεται
και στην αιτιολογική έκθεση της τροποποιηµένης πρότασης κανονισµού - ότι ουδόλως

προτίθεται να προβεί σε σχεδιασµό έργων στην Τουρκία στον τοµέα της πυρηνικής
ενέργειας».Καµία αντιπροσωπεία δεν προέβαλε αντίρρηση όσον αφορά τη δήλωση αυτή.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή στηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου


