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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2010
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2009/0060A (COD)

16442/1/10
REV 1

DEVGEN 342
NIS 136
PESC 1470
RELEX 980
FIN 580
ACP 281
CADREFIN 67
COHOM 250
CODEC 1282
PARLNAT 179

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας
- Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου 2010
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕE) αριθ. …/2010

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού 

χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 209 

παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

                                               

1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 (δεν έχει ακόμη 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 
... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της εξωτερικής 

βοήθειας της Κοινότητας, το 2006 καθορίστηκε νέο πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και 

την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής. Περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού 

προενταξιακής βοήθειας (IPA)1, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών 

διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής 

σχέσης2, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 

2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις 

εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη3, τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 

Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας4, τον κανονισμό (Ευρατόμ) 

αριθ. 300/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού 

συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας5, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την 

καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως6 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/20067.

                                               

1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82.
2 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
3 ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41.
4 ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.
5 ΕΕ L 81, 22.3.2007, σ. 1.
6 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
7 ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
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(2) Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 προέκυψαν ασυνέπειες όσον 

αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης από την 

Ένωση των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές 

επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων 

του εν λόγω κανονισμού, ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις υπόλοιπες πράξεις.

(3) Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 τροποποιείται ως εξής:

Το άρθρο 25 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η ενωσιακή βοήθεια δεν χρησιμοποιείται κατ’ αρχήν για την καταβολή φόρων, δασμών ή 

τελών στις δικαιούχους χώρες.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2010 (07.12)
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος :
2009/0060A (COD)

16442/10
ADD 1

DEVGEN 342
NIS 136
PESC 1470 
RELEX 980
FIN 580
ACP 281
CADREFIN 67
COHOM 250
CODEC 1282

ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Θέση του Συμβουλίου, εγκριθείσα μετά από πρώτη ανάγνωση εν όψει της 

έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση 
μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 21 Απριλίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της1 σχετικά με την έκδοση 

κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση 

μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

1889/2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της 

δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Οκτωβρίου 2010.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε σε πρώτη ανάγνωση τη θέση του για την πρόταση στις ….

II. ΣΤΟΧΟΣ

Ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) είναι ο ένας εκ των δύο μοναδικών 

χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης, που δεν 

προβλέπουν εξαίρεση στην αρχή της μη επιλεξιμότητας για κοινοτική χρηματοδότηση

δαπανών που αφορούν φόρους, τέλη, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις. Η δεύτερος είναι το  

χρηματοδοτικό μέσο για την δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου παγκοσμίως

(EIDHR).

Όλοι οι άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης ορίζουν 

ότι η κοινοτική υποστήριξη δεν μπορεί κατ’ αρχήν να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 

τέτοιων δαπανών, επιτρέποντας έτσι μια ευελιξία κατά περίπτωση εφόσον αυτό είναι σκόπιμο 

για την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων και σχεδίων.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της σχετικής διάταξης αυτού του 

μηχανισμού με τις υπόλοιπες πράξεις, με την προσθήκη των λέξεων «κατ’ αρχήν» στο 

άρθρο 25, παράγραφος 2 του κανονισμού.

                                               
1 ΕΕ…
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο ουδεμία δυσκολία αντιμετώπισε όσον αφορά τη μοναδική αλλαγή που 

πρότεινε η Επιτροπή στην αρχική της πρόταση, με σκοπό την εναρμόνιση συναφών 

διατάξεων στις ισχύουσες πράξεις για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

Το Συμβούλιο αποδέχθηκε επίσης τρεις μάλλον τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χάριν σαφήνειας και ακρίβειας. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο 

συμφώνησε να χωριστεί στα δύο η αρχική πρόταση προκειμένου να φαίνεται καθαρά ότι 

πρόκειται για δύο διακριτούς μηχανισμούς, το DCI και το EIDHR.

Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε, πάντως, να  αποδεχθεί τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι οποίες εισάγουν την εφαρμογή της διαδικασίας των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) για την έγκριση πολυετών προγραμμάτων συνεργασίας και 

εγγράφων στρατηγικής. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας, 

που δεν είναι νομικά δεσμευτικές πράξεις, δεν συνιστούν πράξεις γενικής ισχύος που 

συμπληρώνουν ή τροποποιούν την βασική νομοθετική πράξη. Συνιστούν εκτελεστικά μέτρα 

κατά την έννοια του άρθρου 291 ΣΛΕΕ.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Καίτοι η πρόταση της Επιτροπής δεν παρουσίαζε ουδεμία δυσκολία για το Συμβούλιο, το 

Συμβούλιο δέχθηκε ορισμένες τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Συμβούλιο φρονεί ότι η θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποτελεί έναν ισορροπημένο 

συμβιβασμό και ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με αυτό το κείμενο 

ούτως ώστε να διατηρηθεί το πνεύμα και ο στόχος της αρχικής πρότασης, δηλ. να 

εξασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ των χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ στον τομέα της 

εξωτερικής δράσης και να επιτρέπεται η ελάχιστη αλλά αναγκαία ευελιξία κατά την εκτέλεσή 

τους.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 13.12.2010 
COM(2010) 788 τελικό 

2009/0060/A (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
 

σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
σχετικά 

µε τη θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 

1905/2006 για τη θέσπιση µηχανισµού χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας 
(αρχική πρόταση της Επιτροπής «τροποποίηση περί φόρων», COM(2009)194) 
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2009/0060/A (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
 

σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
σχετικά 

µε τη θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 

1905/2006 για τη θέσπιση µηχανισµού χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας 
(αρχική πρόταση της Επιτροπής «τροποποίηση περί φόρων», COM(2009)194) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο  
(έγγραφο COM(2009) 194 τελικό – (2009)/0060A COD): 

διαβίβαση: 
21 Απριλίου 2009 
διορθωτικό: 
30 Νοεµβρίου 2009), 
που τροποποιήθηκε:  
01 ∆εκεµβρίου 2009  
(έναρξη ισχύος της 
συνθήκης της 
Λισαβόνας) 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση:  

21 Οκτωβρίου 2010. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: […]. 

Ηµεροµηνία έγκρισης της θέσης του Συµβουλίου: 10 ∆εκεµβρίου 2010. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Τα διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της εξωτερικής 
συνεργασίας της ΕΕ παρουσιάζουν µια µικρή ασυνέπεια όσον αφορά τις εξαιρέσεις από την 
αρχή της µη επιλεξιµότητας για τη χρηµατοδότηση ΕΕ δαπανών σχετικά µε φόρους, 
δασµούς, και άλλα τέλη που επιβάλλονται από τρίτες χώρες.  

Το µέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη (DCI) δεν προβλέπει ελαστικότητα όσον αφορά την 
µη επιλεξιµότητα αυτών των δαπανών για χρηµατοδότηση. Για τα άλλα µέσα ορίζεται ότι, 
«κατ’ αρχήν», η ενίσχυση ΕΕ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση των 
δαπανών αυτών. Ως εκ τούτου, επιτρέπεται κάποια ελαστικότητα, ανάλογα µε την περίπτωση, 
ο δε αρµόδιος διατάκτης µπορεί να αποφασίσει, κατά περίπτωση, αν θα δεχτεί την 
επιλεξιµότητα εφόσον αυτό είναι σκόπιµο για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και για 
την ορθή εκτέλεση των προγραµµάτων και σχεδίων.  

Κατά συνέπεια, η πρόταση απλώς προσθέτει στο κείµενο την φράση «κατ’ αρχήν».  
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

3.1. Γενικές παρατηρήσεις για τη θέση του Συµβουλίου  

Η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί τη θέση του Συµβουλίου η οποία είναι σύµφωνη µε την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής και µε την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε 
εξαίρεση τα ειδικά ζητήµατα που αναφέρονται κατωτέρω.  

3.2. Κύρια χαρακτηριστικά της θέσης του Συµβουλίου  

Η θέση του Συµβουλίου αντανακλά τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:  

• Φόροι και δασµοί: Η έκφραση «κατ’ αρχήν» προστίθεται στη µη επιλεξιµότητα φόρων, 
δασµών και άλλων τελών, επισηµαίνοντας έτσι τη δυνατότητα εξαιρέσεων, οι οποίες 
ρυθµίζονται εσωτερικώς από τις εντολές που λαµβάνουν οι αρµόδιοι διατάκτες. 

• ∆ιαχωρισµός σε δύο χωριστές νοµικές πράξεις: µία για το γεωγραφικό µέσο για την 
αναπτυξιακή συνεργασία (DCI) και µία για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη 
δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα (EIDHR). Η Επιτροπή πρότεινε αρχικά µία 
νοµική πράξη που επιφέρει την ίδια τροποποίηση σε αµφότερα τα µέσα. Η αντίστοιχη 
τροποποίηση για το DCI (µε την πρόσθεση του «κατ’ αρχήν») ενσωµατώνεται τώρα στη 
θέση του Συµβουλίου όσον αφορά το COM (2010) 102 τελικό – 2010/0059 COD (το 
οποίο είναι η τροποποίηση για το DCI που πρέπει να συµπεριληφθεί στα συνοδευτικά 
µέτρα στον τοµέα της µπανάνας).  

3.3. Ειδικά ζητήµατα (τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν αποδέχεται 
το Συµβούλιο): 

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ): Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προσπαθεί µε τις τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση, τις οποίες υπέβαλε, να εφαρµόσει τη 
διαδικασία αυτή στην από µέρους της Επιτροπής έγκριση των εγγράφων πολυετούς 
στρατηγικής. Παρά τις µακρές και εντατικές διαπραγµατεύσεις (ιδίως τριµερείς 
διαπραγµατεύσεις που έλαβαν χώρα στις 2 Φεβρουαρίου, 23 Μαρτίου και 20 Οκτωβρίου) δεν 
υπήρξε δυνατή η επίτευξη συµφωνίας γι’ αυτό το θέµα. Το Συµβούλιο δεν έχει δεχτεί αυτές 
τις τροπολογίες στις θέσεις του σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να 
συνεχίσει τις προσπάθειες συµβιβασµού των θέσεων των οργάνων και να εξεύρει τρόπους για 
την ικανοποίηση των θεµάτων ουσίας τα οποία πραγµατεύονται οι τροπολογίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως µάλιστα να διασφαλιστεί η άσκηση της προσήκουσας 
εποπτείας από µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαµόρφωση των 
στρατηγικών εξωτερικής συνεργασίας και την ορθή εκτέλεση των µέσων εξωτερικής 
χρηµατοδότησης. 

Εθνικά κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τροπολογίες µε την 
εισαγωγή παραποµπών στα εθνικά κοινοβούλια τις οποίες το Συµβούλιο δεν έκανε δεκτές. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η βασική ανησυχία που πραγµατεύονται οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ότι δηλαδή θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα δύνανται 
να συµµετέχουν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκτέλεσης του µέσου, καλύπτεται 
από υφιστάµενες διατάξεις που αφορούν τα εθνικά κοινοβούλια και ιδίως τα πρωτόκολλα στη 
συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή δύναται να δεχτεί τη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

 

 




