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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 10 Νοεµβρίου 2000 για

την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την περάτωση και εκκαθάριση των έργων που
είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96
σχετικά µε την εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µέσου «EC Investment Partners»
που προορίζεται για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της
Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.    /2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την περάτωση και εκκαθάριση των έργων που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή

δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96 σχετικά µε την εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µέσου

«EC Investment Partners» που προορίζεται για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής,

της Ασίας, της Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 179 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 2,

                                                
1 ΕΕ C 150Ε της 30.5.2000, σ. 79.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύτηκε ακόµα

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

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 213/96 του Συµβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά µε την

εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µέσου «ΕC Investment Partners» που προορίζεται για τις

χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής 1 έληξε

στις 31 ∆εκεµβρίου 1999.

(2) Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) Αριθ. 213/96, η Επιτροπή αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει µια

σειρά έργων τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί και τα οποία απαιτούν,

ενδεχοµένως, νέες δαπάνες για την περάτωσή τους.

(3) Τα πολυάριθµα επενδυτικά µέσα που διαχειρίζεται η Επιτροπή (AL-INVEST, ASIA-

INVEST, MED-INVEST, JOP, JEV και PROINVEST) στερούνται κεντρικής, συντονισµένης

και συνεκτικής οργανωτικής δοµής.

(4) Το µεταβατικό αυτό µέτρο δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνο για να διασφαλιστεί η

τήρηση των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Επιτροπή µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1999, αλλά και

για να θέσει τις βάσεις για την εκπόνηση ενός µελλοντικού ολοκληρωµένου προγράµµατος

για την προώθηση των επενδύσεων σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες.

(5) Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκκαθάριση της ήδη υπάρχουσας δέσµης έργων, κρίνεται

σκόπιµο να δοθούν στην Επιτροπή οι αρµοδιότητες για τη λήψη των αναγκαίων προς το

σκοπό αυτό µέτρων,

                                                
1 ΕΕ L 28 της 6.2.1996, σ. 2.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1. Η Επιτροπή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την περάτωση και εκκαθάριση των έργων που

είχαν εγκριθεί δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96.

2. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν οτιδήποτε είναι αναγκαίο, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 213/96 µε σκοπό την εκκαθάριση της ήδη υπάρχουσας δέσµης έργων, για την εξασφάλιση της

παρακολούθησης, της διαχείρισης και του λογιστικού ελέγχου των πράξεων για τις οποίες έχει ήδη

εκδοθεί απόφαση χρηµατοδότησης της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης και της τροποποίησης

των συµβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί καθώς και της προσφυγής σε εξωτερική τεχνική

βοήθεια.

Άρθρο 2

Το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2001, η Επιτροπή θα υποβάλει στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για την

παροχή υποστήριξης προς τον ιδιωτικό τοµέα στις αναπτυσσόµενες χώρες, συνοδευόµενη, το

συντοµότερο δυνατό, από νοµοθετική πρόταση για τη διασφάλιση του µέλλοντος αυτού του

χρηµατοδοτικού µέσου.
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Άρθρο 3

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

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2001.

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

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 10 Νοεµβρίου 2000

για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την περάτωση και εκκαθάριση των έργων που είχαν
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 14 Φεβρουαρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού, βάσει

του άρθρου 179 παράγρ. 1 της συνθήκης ΕΚ, µε την οποία τίθενται οι όροι για την περάτωση

και εκκαθάριση των έργων που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή κατ' εφαρµογή του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96 σχετικά µε την εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µέσου "EC

Investment Partners" που προορίζεται για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της

Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής.

Οι δραστηριότητες για την προώθηση των κοινοτικών επενδύσεων στις αναπτυσσόµενες

χώρες διεξάγονται δυνάµει των γραµµών του προϋπολογισµού Β7-872, Β7-872 Α και

ΑΟ-7002.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (µετά την πρώτη του ανάγνωση) έδωσε τη γνώµη του στις 5

Σεπτεµβρίου 2000.

3. Στις 10 Οκτωβρίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο

251 της συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σκοπός της εν λόγω πρότασης είναι να διασφαλίσει την περάτωση και εκκαθάριση των έργων

που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96, µετά

τη λήξη του στις 31 ∆εκεµβρίου 1999. Προκειµένου να διασφαλισθεί η δέουσα διαχείριση

και περάτωση αυτών των εργασιών, η τεχνική βοήθεια (γραφεία τεχνικής βοήθειας και

λογιστικοί έλεγχοι) καθώς και οι λοιπές δαπάνες απαιτούν πρόσθετη χρηµατοδότηση. Μετά

την λήξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96 στις 31 ∆εκεµβρίου 1999, δεν χορηγήθηκε άλλη

χρηµατοδότηση για νέες εργασίες.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί δύο από τις τρεις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου (βλ. σηµείο 2.2. πιο κάτω). Στην περίπτωση που το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να

δεχθεί την τροπολογία του Κοινοβουλίου, αυτό συνέβη για πρακτικούς λόγους.

Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο ενέκρινε τη διατύπωση της Επιτροπής και τις τροπολογίες

του Κοινοβουλίου, εκτός από το άρθρο 2. Στο νέο του άρθρο 2, το Συµβούλιο συγκέντρωσε

αµφότερα τα στοιχεία, την έκθεση της Επιτροπής και την τροπολογία του Κοινοβουλίου για

νέα νοµοθετική πρόταση, και τα ενέταξε σε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα.

2. Ειδικά σχόλια

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ενέκρινε εν όλω τις 2 πρώτες τροπολογίες, τις οποίες αποδέχθηκε και η

Επιτροπή, και ως προς την ουσία της την τροπολογία αριθ. 3, δηλ. να ζητηθεί από την

Επιτροπή να υποβάλει νοµοθετική πρόταση. Η Επιτροπή, ωστόσο, απέρριψε αυτή την

τροπολογία.

2.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν ενέκρινε το Συµβούλιο

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν µπόρεσε να δεχθεί την τροπολογία

αριθ. 3 του Κοινοβουλίου για πρακτικούς λόγους (προθεσµία), το Συµβούλιο δεν µπόρεσε

να δεχθεί την µορφή της παρουσίασης αυτής της τροπολογίας διότι επιθυµεί

� να συνδυάσει την ζητηθείσα νοµοθετική πρόταση µε την υποβολή εκθέσεως για

τα χρηµατοδοτικά µέσα (πρβ. άρθρο 2 της πρότασης της Επιτροπής) και

� να καθορίσει ένα χρονικό διάστηµα που να παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή

να εκπονήσει την έκθεση (το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2001) και να υποβάλει

νοµοθετική πρόταση (το συντοµότερο δυνατό µετά την έκθεση) που θα διασφαλίζει το

µέλλον του εν λόγω µέσου.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η κοινή του θέση συνιστά ένα ισόρροπο κείµενο που διασφαλίζει

την  περάτωση και εκκαθάριση των έργων που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή κατ'

εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 213/96 µετά τη λήξη του στις 31 ∆εκεµβρίου 1999.

Λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστηµα για την κάλυψη χρηµατοδοτικών ρυθµίσεων

(01/01/2000 έως 31/12/2001) αντικατοπτρίζει την ανάγκη υλοποίησης των δεσµεύσεων της

Κοινότητας για ορθή διαχείριση.

________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.1.2001
SEC(2001) 13τελικό

2000/0034 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά

µε την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την περάτωση και
την εκκαθάριση των έργων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή κατ΄εφαρµογή του

κανονισµού (EΚ) αριθ. 213/96του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή του
χρηµατοδοτικού µέσου "EC Investment partners" που προορίζεται για τις χώρες της

Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής
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2000/0034 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά

µε την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την περάτωση και
την εκκαθάριση των έργων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή κατ΄εφαρµογή του

κανονισµού (EΚ) αριθ. 213/96του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή του
χρηµατοδοτικού µέσου "EC Investment partners" που προορίζεται για τις χώρες της

Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
COM(1999)726τελικό- 2000/0034 (COD) εγκρίθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2000 και

διαβιβάσθηκε επίσης στις 31 Ιανουαρίου 2000 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις
5 Σεπτεµβρίου 2000.

Η πολιτική συµφωνία του Συµβουλίου για ένα σχέδιο κοινής θέσης οριστικοποιήθηκε στην
COREPERστις 31 Οκτωβρίου 2000.Το Συµβούλιο ενέκρινε επίσηµα την κοινή πρόταση

στις 10Νοεµβρίου 2000µε οµοφωνία.

2. ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή προτείνει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να εγκρίνουν ένα
νέο κανονισµό για δύο έτη (ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001) για να χρηµατοδοτηθεί το κόστος

της εκκαθάρισης και της περάτωσης των διεξαγόµενων έργων στο πλαίσιο του ECIP. Στο
πλαίσιο του προτεινόµενου κανονισµού, ο προϋπολογισµός του ECIP θα χρησιµοποιηθεί

αποκλειστικά για την επιχειρησιακή παρακολούθηση δράσεων που έχουν ήδη
χρηµατοδοτηθεί και για τροποποιήσεις συµβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί, καθώς και για
την τεχνική βοήθεια µε σκοπό να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση και η περάτωση των
διεξαγόµενων δράσεων. ∆εν θα χρηµατοδοτηθεί κανένα νέο έργο.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενική παρατήρηση

Κατά την εξέταση της πρότασης σε πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε
τρεις τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή δέχθηκε τις δύο πρώτες, που
συµπεριλήφθηκαν επίσης στην κοινή θέση του Συµβουλίόυ. Η τρίτη τροποποίηση του
Κοινοβουλίου, που δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή, τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο. Η
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δεχθεί το εν λόγω σηµείο όπως τροποποιήθηκε από το
Συµβούλιο.

3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση

Με βάση έκθεση που υπέβαλε ο κ. dell'Alba, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε τη θέση
του σε πρώτη ανάγνωση εισάγοντας τρεις τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής.

Οι δύο πρώτες από αυτές τις τροποποιήσεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και
συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου :

– η πρώτη τροποποίηση (3 ο σηµείο του αιτιολογικού) αφορά το συντονισµό και τη συνοχή
µεταξύ των διαφόρων χρηµατοδοτικών µέσων που διαχειρίζεται η Επιτροπή

– η δεύτερη τροποποίηση(4 ο σηµείο του αιτιολογικού) αναφέρεται στις βάσεις που θα θέσει
η Επιτροπή για ένα µελλοντικό ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την προώθηση των

επενδύσεων στις αναπτυσσόµενες χώρες.

Η τρίτη τροποποίηση του Κοινοβουλίου (άρθρο 3) ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, το
αργότερο ως τις 31∆εκεµβρίου 2000,νοµοθετικές προτάσεις για να εξασφαλισθεί η συνέχεια
των δράσεων του ECIP.Η Επιτροπή δεν δέχθηκε αυτήν την τροποποίηση. Αντίθετα ανέφερε

ότι ήταν έτοιµη να υποβάλει αξιολόγηση των πιθανών επιλογών τον Ιούνιο του 2001 και,
ενδεχοµένως, να προτείνει κατάλληλες δράσεις.

3.3. Η κοινή θέση του Συµβουλίου

Στην κοινή θέση του, το Συµβούλιο τροποποίησε την τρίτη τροποποίηση του Συµβουλίου

(άρθρο 2) . Το τροποποιηµένο κείµενο αναφέρει ότι, µόλις καταστεί δυνατόν, και το
αργότερο στις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε το µέσο

στήριξης του ιδιωτικού τοµέα στις αναπτυσσόµενες χώρες, την οποία θα ακολουθήσει, όσο
το δυνατόν συντοµότερα, νοµοθετική πρόταση µε σκοπό να εξασφαλισθεί το µέλλον αυτού

του µέσου.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δεχθεί αυτή τη διάταξη της κοινής θέσης του Συµβουλίου

για τους εξής λόγους :

– η Επιτροπή δεσµεύεται σε ένα γενικό προβληµατισµό σχετικά µε την πολιτική της έναντι

του ιδιωτικού τοµέα. Η πολιτική αυτή περιλαµβάνει ιδίως αξιολόγηση των υπαρχόντων
χρηµατοδοτικών µέσων, διάλογο µε τον ιδιωτικό τοµέα και τη βελτίωση της διαχείρισης

και των υπαρχουσών χρηµατοδοτικών διαδικασιών. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να
παρουσιάσει το αποτέλεσµα αυτών των προβληµατισµών στο τέλος του Ιουνίου του 2001

– η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναγκαστική διατύπωση του άρθρου 2, καθώς και η µνεία µιας
συγκεκριµένης προθεσµίας, προσβάλλουν το δικαίωµα πρωτοβουλίας της.
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Υπό αυτές τις περιστάσεις, η Επιτροπή διατηρεί τη θέση που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τον µήνα Σεπτέµβριο : θα αξιολογήσει τις πιθανές επιλογές έως την

31η Ιουνίου 2001και, ενδεχοµένως, θα προτείνει κατάλληλες δράσεις

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο ενέκριναν δύο από τις τροποποιήσεις που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Αντίθετα, η θέση της Επιτροπής διαφέρει από αυτήν του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
όσον αφορά την τρίτη τροποποίηση, τόσο στην εκδοχή του Κοινοβουλίου όσο και σε αυτήν

του Συµβουλίου. Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του µε οµοφωνία, έναντι της γνώµης
της Επιτροπής, η οποία διατήρησε τη θέση της.

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλέπε την επισυναπτόµενη δήλωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 10ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Σηµείο… του καταλόγου των σηµείων Α (ECIP)

Σχετ.: Κοινή θέση που θέσπισε το Συµβούλιο για την έγκριση του κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την περάτωση και την
εκκαθάριση των έργων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή κατ΄εφαρµογή του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 213/96του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µέσου "EC
Investment Partners"που προορίζεται για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της
Μεσογείου και της Νότιας Αφρικής

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Επιτροπή λαµβάνει υπό σηµείωση τις προσκλήσεις που διατυπώνονται στο άρθρο 2 της
κοινής θέσης. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους όρους της συνθήκης, η Επιτροπή διατηρεί το

δικαίωµα να απαντήσει σ΄αυτές τις προσκλήσεις, εφόσον διατηρηθούν στον κανονισµό του
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά το δικαίωµα πρωτοβουλίας της.


