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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

Περιεχόµενο της πρότασης

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί χρηµατοδοτικές συνεισφορές στο ∆ιεθνές Ταµείο για την
Ιρλανδία (∆ΤΙ) από το 1989. Για την περίοδο 2005-2006 ανελήφθησαν από τον κοινοτικό
προϋπολογισµό 15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2005 και 2006 σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 177/2005 του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά µε τις
χρηµατοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο ∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία1. Ο εν
λόγω κανονισµός εξέπνευσε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και αντικαταστάθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις
χρηµατοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο ∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία (20072010)2. Ο κανονισµός εκδόθηκε, όπως όλοι οι προηγούµενοι κανονισµοί, βάσει του πρώην
άρθρου 308 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν της γνώµης ότι ο κανονισµός έπρεπε να έχει εκδοθεί
δυνάµει του πρώην άρθρου 159 παράγραφος 3 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (νέο άρθρο 175 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και για
το λόγο αυτό άσκησε προσφυγή ακυρώσεως3 στο ∆ικαστήριο. Το ∆ικαστήριο εξέδωσε την
απόφασή του στις 3 Σεπτεµβρίου 2009 σύµφωνα µε την οποία και τα δύο άρθρα 159
παράγραφος 3 και 308 έπρεπε να αποτελέσουν τη νοµική βάση του κανονισµού και για το
λόγο αυτό ακύρωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1968/2006 και ζήτησε από τα θεσµικά όργανα
να εκδώσουν κανονισµό αντικατάστασης µε διττή νοµική βάση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρµόζοντας την απόφαση του ∆ικαστηρίου υποβάλλει νέα
πρόταση κανονισµού.
Αντίθετα από τον ακυρωθέντα κανονισµό, η πρόταση νέου κανονισµού συµπεριλαµβάνει στις
αιτιολογικές σκέψεις τη διττή νοµική βάση. Όλα τα άρθρα παραµένουν ως έχουν εκτός από
το άρθρο 12 που προβλέπει την αναδροµική ισχύ του άρθρου 6, δεδοµένου ότι στον
ακυρωθέντα κανονισµό το εν λόγω άρθρο προέβλεπε την υποβολή στην Επιτροπή
στρατηγικής για τη διακοπή των δραστηριοτήτων του Ταµείου, έως τον Ιούνιο του 2008. Η εν
λόγω στρατηγική για την παύση των δραστηριοτήτων υποβλήθηκε πράγµατι στην Επιτροπή
και εγκρίθηκε.
• Γενικό πλαίσιο
Το ∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία (∆ΤΙ) συνεστήθη το 1986 µε σκοπό να συµβάλει στην
εφαρµογή του άρθρου 10(α) της αγγλο-ιρλανδικής συµφωνίας της 15ης Νοεµβρίου 1985, στο
οποίο προβλέπεται ότι «οι δύο κυβερνήσεις θα συνεργάζονται για την προώθηση της
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης εκείνων των περιοχών και των δύο µερών της
Ιρλανδίας, που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες της αστάθειας των πρόσφατων
ετών, και θα διερευνήσουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, για το έργο αυτό, τη διεθνή
υποστήριξη».
1
2
3

EL

ΕΕ L 30 της 3.2.2005, σ. 1-3.
ΕΕ 2006 L409, σ. 86
Υπόθεση C-166/07

2

EL

Οι στόχοι του ∆ΤΙ είναι «η προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου και η
ενθάρρυνση των επαφών, του διαλόγου και της συµφιλίωσης µεταξύ των εθνικιστών και των
ενωτικών σε όλη την Ιρλανδία»4.
Μετά από τις αρχικές συνεισφορές που χορήγησαν οι Ηνωµένες Πολιτείες και άλλες χώρες, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι στόχοι του ∆ΤΙ αντανακλούσαν τους
επιδιωκόµενους από την ίδια στόχους, επιδίωξε να παράσχει την έµπρακτη υποστήριξή της
στην πρωτοβουλία αυτή. Η χρηµατοδότηση της ΕΕ αντιπροσώπευε το 2008 το 58 % των
ετήσιων συνεισφορών σ' αυτό το Tαµείο και το 40 % των µέχρι τότε σωρευτικών
συνεισφορών. Η Επιτροπή αντιπροσωπεύεται από έναν παρατηρητή σε όλες τις συνεδριάσεις
του Συµβουλίου του ∆ΤΙ, από τις αρχές του 1989.
Με την πάροδο των ετών το πολιτικό σκηνικό στην περιοχή άλλαξε. Το 1994 οι βασικές
παραστρατιωτικές οµάδες εξήγγειλαν κατάπαυση του πυρός και τον Απρίλιο του 1998 µε τη
συµφωνία του Μπέλφαστ («της Μεγάλης Παρασκευής») δροµολογήθηκε πολιτική ρύθµιση
για την ειρηνευτική διαδικασία, που περιελάµβανε τη µεταβίβαση εξουσιών σε µια
Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας και σε µια Εκτελεστική Επιτροπή, οι οποίες
συγκροτήθηκαν στα τέλη του 1999. Ωστόσο, αφενός, υπάρχει ακόµη σηµαντικός αριθµός
περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια και συνδέονται µε θρησκευτικά κίνητρα και
αφετέρου ο ψυχολογικός και φυσικός διχασµός των κύριων κοινοτήτων γνωρίζει έξαρση.
Παρόλο που έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, το γεγονός ότι σε
τέσσερις περιπτώσεις αναστάλθηκε η µεταβίβαση εξουσιών καθιστά εµφανείς τις απειλές και
την αβεβαιότητα που περιβάλλει την ειρηνευτική διαδικασία σε αυτήν την περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη που στηρίζει την ειρήνη και τη
συµφιλίωση σε τοπικό επίπεδο αποτελεί µια µακρόπνοη διαδικασία.
Το ∆ιεθνές Ταµείο έχει αναγνωρίσει ότι το υπάρχον επίπεδο διεθνούς στήριξης δεν µπορεί να
διατηρηθεί επ’αόριστον και αποφάσισε να µη ζητήσει χρηµατοδοτικές συνεισφορές από τους
δωρητές µετά το 2010. Το 2005 το Ταµείο προέβη σε επανεξέταση των δοµών και των
προτεραιοτήτων του, ώστε να επανακαθορίσει την αποστολή του υπό το φως της νέας
πραγµατικότητας και εξέδωσε ένα στρατηγικό πλαίσιο για τον προσανατολισµό της
τελευταίας φάσης των δραστηριοτήτων του. Η στρατηγική αυτή φέρει τον τίτλο "Sharing this
Space" («Ας µοιραστούµε αυτό το χώρο») και δροµολογεί την τελική φάση των
δραστηριοτήτων του Ταµείου (2006 – 2010). Στη διάρκεια αυτής της περιόδου στόχοι του
Ταµείου θα είναι οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες ανάγκες και η διασφάλιση της βιωσιµότητας
του έργου του σε µακροπρόθεσµο επίπεδο.
• Ισχύουσες διατάξεις στο πεδίο που καλύπτει η πρόταση
Άνευ αντικειµένου.
• Συνοχή µε άλλες πολιτικές
Το ∆ΤΙ, ως µέσο επίτευξης του στόχου αυτού, συµπληρώνει τις δράσεις που υλοποιούνται
βάσει των προγραµµάτων της ΕΕ για την ειρήνη και τη συµφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και
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στην παραµεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας ("PEACE I" 1995-1999, "PEACE II" 2000-2006
και "PEACE III" 2007 - 2013).
2.

Αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση των
επιπτώσεων

• ∆ιαβουλεύσεις
Άνευ αντικειµένου.
• Απόκτηση και αξιοποίηση εµπειρογνωµοσύνης
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 177/20055 του Συµβουλίου ο ακυρωθείς κανονισµός
είχε συνταχθεί µε βάση τη συνοδευτική έκθεση που υποβλήθηκε στην αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή στην οποία αποτιµούνταν οι δραστηριότητες του ∆ΤΙ6. Η έκθεση
αξιολογούσε τις δραστηριότητες του Ταµείου µε βάση την εµπειρογνωµοσύνη της Επιτροπής
όσον αφορά την ανάλυση των πληροφοριών και δεδοµένων που συλλέγονται από:
• τη διαρκή παρακολούθηση του Ταµείου από την Επιτροπή
• τις επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις της Επιτροπής κατά τις συναντήσεις
του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΤΙ
• τη διαχείριση του Ταµείου και των σχεδίων
• τις εκθέσεις και τις µελέτες που εκπονούνται από το Ταµείο.
Στην έκθεση αναγνωρίζονταν οι εξαιρετικά αξιόλογες και θετικές ενέργειες του ∆ΤΙ για την
προάσπιση της ειρήνης και της συµφιλίωσης στην περιοχή και η συνεπακόλουθη εκπλήρωση
των στόχων του. Η έκθεση κατέληγε στο συµπέρασµα ότι:
«η Επιτροπή πιστεύει ότι η χρηµατοδότηση µετά το 2006 θα πρέπει να
παρασχεθεί µε βάση τις παρατηρήσεις της παρούσας έκθεσης, οι οποίες θα
µπορούσαν να περιληφθούν είτε στο µελλοντικό κανονισµό του Συµβουλίου
για την εκ µέρους της ΕΚ συνεισφορά στο ∆ΤΙ, είτε σε άλλα κατάλληλα µέσα
συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και του ∆ΤI».
• Εκτίµηση των επιπτώσεων
∆εδοµένου ότι πρόκειται για κανονισµό αντικατάστασης κατ’εφαρµογή της απόφασης του
∆ικαστηρίου σχετικά µε την επιλογή της νοµικής βάσης και λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν
τροποποιείται κανένα άρθρο δεν κρίθηκε αναλογική η διεξαγωγή εκτίµησης επιπτώσεων.
3.

Νοµικά στοιχεία της πρότασης

• Νοµική βάση
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Άρθρα 175 και 352 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Επιλογή νοµικών µέσων
Το προτεινόµενο µέσο είναι κανονισµός για την αντικατάσταση του ακυρωθέντος µε
απόφαση του ∆ικαστηρίου κανονισµού.
4.

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις

Η πρόταση προβλέπει τη χορήγηση ετήσιας συνεισφοράς της ΕΕ στο ∆ΤΙ ύψους 15
εκατοµµυρίων ευρώ για περίοδο 4 ετών από το 2007 έως το 2010. Η προτεινόµενη νέα
περίοδος θα λήξει εποµένως το 2010, τελευταίο έτος κατά το οποίο το Ταµείο θα συνεχίσει
να αναζητεί χρηµατοδοτικές συνεισφορές από τους δωρητές.
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2010/0004 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ∆ιεθνές
Ταµείο για την Ιρλανδία (2007-2010)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 και το άρθρο
352 παράγραφος 1,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής7,
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών8,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής9,
Αφού διαβίβασε την πρόταση στα εθνικά κοινοβούλια,
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 294 και του άρθρου 352 παράγραφος 1 της
Συνθήκης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το ∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία (εφεξής «το Ταµείο») ιδρύθηκε το 1986 µε τη
συµφωνία της 18ης Σεπτεµβρίου 1986, µεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της
κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου
Ιρλανδίας, σχετικά µε το ∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία (εφεξής «η συµφωνία») µε
σκοπό την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου, και την ενθάρρυνση
των επαφών, του διαλόγου και της συµφιλίωσης µεταξύ των εθνικιστών και των
ενωτικών σε όλη την Ιρλανδία, υλοποιώντας έναν από τους δεδηλωµένους στόχους
της αγγλο-ιρλανδικής συµφωνίας της 15ης Νοεµβρίου 1985.

(2)

Η Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι του Ταµείου βρίσκονται σε αντιστοιχία µε
τους επιδιωκόµενους από την ίδια στόχους, χορηγεί χρηµατοδοτικές συνεισφορές στο
Ταµείο από το 1989. Για την περίοδο 2005-2006 ανελήφθησαν από τον κοινοτικό
προϋπολογισµό 15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2005 και 2006 σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 177/2005 του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά
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µε τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο ∆ιεθνές Ταµείο για την
Ιρλανδία10. Ο εν λόγω κανονισµός εξέπνευσε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
(3)

Οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού του
Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 177/2005 επιβεβαίωσαν την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των
δραστηριοτήτων του Ταµείου και παράλληλης ενίσχυσης της συνέργειας των στόχων
και του συντονισµού µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων, ειδικότερα µε το
ειδικό πρόγραµµα για την ειρήνη και τη συµφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις
παραµεθόριες κοµητείες της Ιρλανδίας (εφεξής «το πρόγραµµα PEACE») το οποίο
συγκροτήθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία11.

(4)

Η ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία επιβάλλει τη συνέχιση της παροχής
στήριξης από την Ένωση στο Ταµείο και µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Σε
αναγνώριση των ιδιαίτερων προσπαθειών που καταβάλλονται για την ειρηνευτική
διαδικασία, χορηγήθηκε στο πρόγραµµα PEACE πρόσθετη υποστήριξη από τα
διαρθρωτικά ταµεία για την περίοδο 2007 έως 2013, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του
παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/199912.

(5)

Στη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 ∆εκεµβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου η Ένωση
να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στο Ταµείο καθώς εισέρχεται στην κρίσιµη τελική
φάση των εργασιών του έως το 2010.

(6)

Ο κύριος σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι να στηρίξει την ειρήνευση και τη
συµφιλίωση µέσω ενός φάσµατος δραστηριοτήτων ευρύτερων από εκείνες που
καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και οι οποίες υπερβαίνουν το πεδίο
εφαρµογής της πολιτικής της Ένωσης σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή.

(7)

Οι συνεισφορές της Ένωσης στο Ταµείο θα πρέπει να λάβουν τη µορφή
χρηµατοδοτικών συνεισφορών για τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 , και εποµένως
να λήξουν ταυτόχρονα µε την παύση των δραστηριοτήτων του Ταµείου.

(8)

Όσον αφορά την κατανοµή των συνεισφορών της Ένωσης, το Ταµείο θα πρέπει να
δίδει προτεραιότητα σε σχέδια διασυνοριακού χαρακτήρα ή σε σχέδια που διεξάγονται
στο έδαφος της Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να συµπληρώνονται οι δραστηριότητες που
χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα PEACE κατά το διάστηµα 2007 έως 2010.

(9)

Βάσει της συµφωνίας, όλοι οι συνεισφέροντες οικονοµικά στο Ταµείο συµµετέχουν
ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου του ∆ιεθνούς Ταµείου
για την Ιρλανδία.
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ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

11
12
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(10)

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισµός µεταξύ των
δραστηριοτήτων του Ταµείου και εκείνων που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταµεία βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης, και ιδίως του προγράµµατος PEACE.

(11)

Στον παρόντα κανονισµό περιλαµβάνεται ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, κατά την
έννοια του σηµείου 38 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική
πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση13, για ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος
του προγράµµατος, χωρίς µε αυτό να θίγονται οι εξουσίες της αρµόδιας για τον
προϋπολογισµό αρχής, όπως καθορίζονται στη Συνθήκη.

(12)

Το ύψος των συνεισφορών της Ένωσης προς το Ταµείο θα πρέπει να ανέρχεται σε 15
εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 εκφραζόµενο σε
τρέχουσες αξίες.

(13)

Η στρατηγική του Ταµείου που δροµολογήθηκε για την τελική φάση των
δραστηριοτήτων του (2006-2010) και που ονοµάζεται "Sharing this Space" («Ας
µοιραστούµε αυτό το χώρο») επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τοµείς:
δηµιουργία θεµελίων για συµφιλίωση στις πλέον περιθωριοποιηµένες κοινότητες,
δηµιουργία γεφυρών για επαφή ανάµεσα στις διαιρεµένες κοινότητες, πρόοδος προς
την κατεύθυνση µιας κοινωνίας µε µεγαλύτερο βαθµό ενσωµάτωσης, και δηµιουργία
κληρονοµιάς. Κατά συνέπεια, ο τελικός σκοπός του Ταµείου και του παρόντος
κανονισµού είναι να ενθαρρυνθεί η συµφιλίωση µεταξύ των κοινοτήτων.

(14)

Η στήριξη της Ένωσης θα συµβάλλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης µεταξύ των
κρατών µελών και µεταξύ των λαών τους.

(15)

Η παρεχόµενη από το Ταµείο συνδροµή θα θεωρείται αποτελεσµατική µόνο εφόσον
επιφέρει αειφόρο οικονοµική και κοινωνική βελτίωση και δεν χρησιµοποιείται για να
υποκαθιστά άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές δαπάνες.

(16)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1968/2006, της 21ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις
χρηµατοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο ∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία
(2007 µε 2010)14 καθιέρωσε το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την υλοποίηση
του Ταµείου για την περίοδο 2007 έως 2010.

(17)

Με την απόφασή του της 3ης Σεπτεµβρίου 2009 στην υπόθεση C-166/07 (Eυρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατά Συµβουλίου και Επιτροπής)15, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ακύρωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1968/2006, επειδή βασιζόταν µόνο
στο άρθρο 308 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. To
∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 159 παράγραφος 3 και το άρθρο 308 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποτελούν την κατάλληλη
νοµική βάση. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε, επίσης, ότι τα αποτελέσµατα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 διατηρούνται έως την έναρξη ισχύος, εντός
ευλόγου περιόδου, ενός νέου κανονισµού που θα εκδοθεί µε την κατάλληλη νοµική
βάση και ότι η ακύρωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 δεν θα πρέπει να

13

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 86.
∆εν έχει ακόµη δηµοσιευτεί.

14
15
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επηρεάσει την εγκυρότητα των πληρωµών που έχουν πραγµατοποιηθεί ή των
δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί βάσει του εν λόγω κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την υλοποίηση του ∆ιεθνούς Ταµείου για την
Ιρλανδία (εφεξής «το Ταµείο») για την περίοδο 2007-2010 ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του
δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Άρθρο 2
Οι συνεισφορές χρησιµοποιούνται από το Ταµείο βάσει της συµφωνίας της 18ης Σεπτεµβρίου
1986 µεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, σχετικά µε το ∆ιεθνές Ταµείο για την
Ιρλανδία (εφεξής «η Συµφωνία»).
Όσον αφορά την κατανοµή των συνεισφορών, το Ταµείο δίδει προτεραιότητα σε σχέδια
διασυνοριακού χαρακτήρα ή σε σχέδια που διεξάγονται στο έδαφος της Ένωσης, κατά τρόπο
ώστε να συµπληρώνονται οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταµεία, και ειδικά αυτών του προγράµµατος PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία και τις
παραµεθόριες κοµητείες της Ιρλανδίας (στο εξής «πρόγραµµα PEACE»).
Οι συνεισφορές χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να επιφέρουν αειφόρο οικονοµική και
κοινωνική βελτίωση στις συγκεκριµένες περιοχές. ∆εν χρησιµοποιούνται για να
υποκαθιστούν άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές δαπάνες.
Άρθρο 3
Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση, µε την ιδιότητα του παρατηρητή, στις συνεδριάσεις του
διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου.
Το Ταµείο εκπροσωπείται, µε την ιδιότητα του παρατηρητή, στις συνεδριάσεις της επιτροπής
παρακολούθησης του προγράµµατος PEACE, και όπου χρειάζεται, στις άλλες παρεµβάσεις
των διαρθρωτικών ταµείων.
Άρθρο 4
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου, καθορίζει τις
κατάλληλες διαδικασίες για την ενίσχυση του συντονισµού σε όλα τα επίπεδα µεταξύ του
Ταµείου και των διαχειριστικών οργάνων και των φορέων υλοποίησης που έχουν συσταθεί
βάσει των οικείων παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων, ιδίως βάσει του προγράµµατος
PEACE.
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Άρθρο 5
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου, καθορίζει τις
κατάλληλες διαδικασίες προβολής και ενηµέρωσης, προκειµένου να προβάλλεται η
συµµετοχή της Ένωσης στα σχέδια που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο.
Άρθρο 6
Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2008, το Ταµείο πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή τη
στρατηγική του για την παύση των δραστηριοτήτων του, που πρέπει να περιλαµβάνει:
α)

σχέδιο δράσης µε τις προβλεπόµενες πληρωµές και µια προβλεπόµενη ηµεροµηνία
διάλυσης·

β)

µια διαδικασία αποδέσµευσης·

γ)

τη διαχείριση τυχόν υπολειµµατικών ποσών και τόκων που προκύπτουν κατά την
παύση λειτουργίας του Ταµείου.

Οι επόµενες πληρωµές στο Ταµείο εξαρτώνται από την έγκριση από την Επιτροπή της
στρατηγικής παύσης των δραστηριοτήτων του. Εάν η στρατηγική για την παύση των
δραστηριοτήτων του δεν υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2008, οι πληρωµές στο Ταµείο
διακόπτονται έως την παραλαβή της στρατηγικής.
Άρθρο 7
1.

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την καταβολή των συνεισφορών.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η ετήσια συνεισφορά καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:
α)

µια πρώτη προκαταβολή ύψους 40% καταβάλλεται αφού η Επιτροπή λάβει γραπτή
δέσµευση, υπογεγραµµένη από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του
Ταµείου, σύµφωνα µε την οποία το Ταµείο συµµορφώνεται µε τους όρους για τη
χορήγηση της συνεισφοράς που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό,

β)

µια δεύτερη προκαταβολή ύψους 40% καταβάλλεται έξι µήνες αργότερα,

γ)

Η τελική πληρωµή του υπολοίπου 20% καταβάλλεται αφού προηγουµένως η
Επιτροπή λάβει και αποδεχθεί την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ταµείου και
τους ελεγµένους λογαριασµούς για το εν λόγω έτος.

2.
Πριν καταβάλλει µία δόση, η Επιτροπή αξιολογεί τις οικονοµικές ανάγκες του
Ταµείου, µε βάση το διαθέσιµο υπόλοιπο του Ταµείου κατά τον προγραµµατισθέντα για κάθε
πληρωµή χρόνο. Εάν, από την αξιολόγηση, προκύψει ότι οι οικονοµικές ανάγκες του Ταµείου
δεν δικαιολογούν καταβολή µιας από τις εν λόγω δόσεις, η σχετική πληρωµή αναστέλλεται.
Η Επιτροπή επανεξετάζει αυτή την απόφαση µε βάση τις νέες πληροφορίες που παρέχει το
Ταµείο και επαναλαµβάνει τις πληρωµές όταν κρίνει ότι είναι δικαιολογηµένες.
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Άρθρο 8
Συνεισφορά από το Ταµείο µπορεί να χορηγηθεί για µία δράση η οποία λαµβάνει ή πρόκειται
να λάβει οικονοµική ενίσχυση βάσει παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων, µόνον
εφόσον το ποσό αυτής της οικονοµικής ενίσχυσης µαζί µε το 40% της συνεισφοράς από το
Ταµείο δεν υπερβαίνουν το 75% του συνολικού επιλέξιµου κόστους της εν λόγω δράσης.
Άρθρο 9
Μια τελική έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διάλυσης
που προβλέπεται στη στρατηγική παύσης λειτουργίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο α), ή έξι µήνες µετά την τελευταία πληρωµή της Ένωσης, ανάλογα µε
το ποιο συµβαίνει πρώτο, και πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες οι
οποίες θα επιτρέψουν στην Επιτροπή θα αξιολογήσει την υλοποίηση της συνδροµής και την
επίτευξη των στόχων.
Άρθρο 10
Η συνεισφορά για το τελευταίο έτος καταβάλλεται σύµφωνα µε την ανάλυση των
χρηµατοδοτικών αναγκών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και µε την
προϋπόθεση ότι στις επιδόσεις του Ταµείου τηρείται η στρατηγική παύσης των
δραστηριοτήτων του που προβλέπεται στο άρθρο 6.
Άρθρο 11
Η τελική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των δαπανών είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Άρθρο 12
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την […] ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 6 εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Ο παρών κανονισµός εκπνέει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Τοµέας πολιτικής: REGIO
∆ραστηριότητα: Άλλες περιφερειακές δράσεις
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ (2007-2010)
1.

ΤΗΣ

ΈΝΩΣΗΣ

ΣΤΟ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ (-Α) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΟΝΟΜΑΣΙΑ (-ΕΣ)
13.3.12

2.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1.

Συνολικό κονδύλιο της δράσης (Μέρος B):

2.2.

Περίοδος υλοποίησης: 2007-2010

2.3.

Συνολική πολυετής εκτίµηση δαπανών:

α)

Χρονοδιάγραµµα των Πιστώσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων/Πιστώσεων
Πληρωµών (χρηµατοδοτική παρέµβαση) (βλέπε σηµείο 6.1.1)
Έτος
[n]
2007

Πιστώσεις ανάληψης 15
υποχρεώσεων

[n+1]

[n+2]

2008

2009

15

Πιστώσεις
πληρωµών
γ)

60 εκατ. ευρώ για πιστώσεις

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
[n+3] [n+4] n + 5
και
Σύνολ
2010
επόµε
ο
να
έτη]

15

15

15

15

60
15

15

60

Τεχνική και ∆ιοικητική Συνδροµή (Τ∆Σ) και ∆απάνη Στήριξης(∆Σ) (βλέπε σηµείο
6.1.2)
Πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων
Πιστώσεις
πληρωµών

Μερικό σύνολο α+β
Πιστώσεις ανάληψης 15
υποχρεώσεων

EL

15

15

12

15

60

EL

Πιστώσεις
πληρωµών
γ)

15

15

15

15

60

Συνολικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων και άλλων διοικητικών δαπανών στον
προϋπολογισµό
(βλέπε σηµεία 7.2 και 7.3)
Πιστώσεις ανάληψης 0,042
υποχρεώσεων/
πιστώσεις
πληρωµών

0,042

0,042

0,042

Πιστώσεις ανάληψης 15,042
υποχρεώσεων

15,042

15,042

15,042

Πιστώσεις
πληρωµών

0,042

15,042

15,042

ΣΥΝΟΛΟ α+β+γ

2.4.

0,042

60,168
15

15

60,168

Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και µε τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές
Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.

2.5.

∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα:
Η πρόταση δεν έχει καµία επίπτωση στον προϋπολογισµό (αφορά τεχνικές πτυχές
σχετικά µε την εφαρµογή του µέτρου).

3.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Είδος δαπάνης

ΜΥ∆
4.

∆ιαχωρ.

Νέα

Συµµετοχή
ΕΖΕΣ

Συνεισφορές
υποψήφιων
χωρών

Τοµέας
δηµοσιονοµικ
ών
προοπτικών

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1Α

ΝOΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρα 352 παράγραφος 1 και 175 της Συνθήκης.
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5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1.

Αναγκαιότητα παρέµβασης της Ένωσης

5.1.1.

Επιδιωκόµενοι στόχοι
Ενθάρρυνση των επαφών, του διαλόγου και της συµφιλίωσης µεταξύ των εθνικιστών
και των ενωτικών σε όλη την Ιρλανδία και προώθηση της οικονοµικής και
κοινωνικής προόδου των δύο κοινοτήτων.

5.1.2.

Αιτιολόγηση της δράσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι του Ταµείου αντικατοπτρίζουν
τους δικούς της στόχους, χορήγησε χρηµατοδοτικές συνεισφορές στο ∆ΤΙ
στηρίζοντας την ειρηνευτική διαδικασία από το 1989. Μέχρι σήµερα η ΕΕ έχει
διαθέσει 289 εκατοµµύρια ευρώ στο Ταµείο.
Κατά τη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες, στις 15 και 16 ∆εκεµβρίου 2005, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για
να συνεχιστεί η υποστήριξη του Ταµείου από την ΕΕ καθώς εισέρχεται στην κρίσιµη
τελική φάση των εργασιών του έως το 2010, τελευταίο έτος κατά το οποίο το Ταµείο
θα αναζητήσει χρηµατοδοτικές συνεισφορές από τους δωρητές του.
Η συνέχιση της συνεισφοράς αυτής για άλλα τέσσερα έτη έως την ολοκλήρωση της
λειτουργίας του ∆ΤΙ αποδεικνύει τη σαφή υποστήριξη της ΕΕ για την ειρηνευτική
διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία.

5.2.

Προβλεπόµενη δράση και λεπτοµέρειες υλοποίησης της δηµοσιονοµικής
παρέµβασης
• Ενθάρρυνση των επαφών, του διαλόγου και της συµφιλίωσης µεταξύ των
εθνικιστών και των ενωτικών σε όλη την Ιρλανδία και η προώθηση της
οικονοµικής και κοινωνικής προόδου των δύο κοινοτήτων.
• Το Ταµείο δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραµεθόρια
περιοχή της Ιρλανδίας· στοχεύει καθορισµένες µειονεκτικές περιοχές.
• Για λεπτοµερή ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ταµείου, βλέπε έκθεση της
Επιτροπής COM(2006) 563 της 12ης Οκτωβρίου 2006.

5.3.

Μέθοδοι εφαρµογής
Κοινή διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς.
Η ετήσια συνεισφορά, κατόπιν αξιολόγησης των χρηµατοοικονοµικών αναγκών του
Ταµείου, θα καταβάλλονται κανονικά σε δόσεις ως εξής: η πρώτη προκαταβολή
ύψους 40% καταβάλλεται αφού η Επιτροπή λάβει γραπτή δέσµευση, υπογεγραµµένη
από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου, σύµφωνα µε τους όρους
του κανονισµού του Συµβουλίου· η δεύτερη προκαταβολή ύψους 40 %
καταβάλλεται έξι µήνες αργότερα και η τελική πληρωµή του υπολοίπου 20%
καταβάλλεται αφού προηγουµένως η Επιτροπή λάβει και αποδεχθεί την ετήσια
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έκθεση δραστηριοτήτων του Ταµείου και τους ελεγµένους λογαριασµούς για το εν
λόγω έτος.
6.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1.

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στο Μέρος Β - (για ολόκληρη την
περίοδο προγραµµατισµού)

6.1.1.

Χρηµατοδοτική παρέµβαση
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (σε εκατ. ευρώ µέχρι τρίτου δεκαδικού ψηφίου)
Κατανοµή

∆ράση 1

[Έτος
n]

[n+1]

[n+2]

[n+3]

2007

2008

2009

2010

[n+4]

[n+5
και
επόµεν
α έτη]

Σύνολο

15

15

15

15

60

15

15

15

15

60

∆ράση 2
κ.λπ.
ΣΥΝΟΛΟ

6.1.2.

Τεχνική και διοικητική συνδροµή, δαπάνες στήριξης και δαπάνες για τις τεχνολογίες
της πληροφορίας (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων)
Χωρίς αντικείµενο.

6.2.

Υπολογισµός του κόστους ανά προβλεπόµενο µέτρο στο µέρος B (για ολόκληρη
την περίοδο προγραµµατισµού)
Χωρίς αντικείµενο.

7.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

7.1.

Επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους

Κατηγορίες θέσεων
απασχόλησης

Μόνιµοι
έκτακτοι
υπάλληλοι
Άλλοι
πόροι

EL
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Προσωπικό που θα διατεθεί για τη
διαχείριση της δράσης µε βάση
υπάρχοντες και/ή συµπληρωµατικούς
ανθρώπινους πόρους
Αριθµός θέσεων
µόνιµης
απασχόλησης

Περιγραφή των καθηκόντων που
απορρέουν από τη δράση
Σύνολο

Αριθµός θέσεων
έκτακτης
απασχόλησης

Α

0,2

0,2

Β

0,1

0,1

C

Αν χρειάζεται, µπορεί να επισυναφθεί
λεπτοµερέστερη περιγραφή των
καθηκόντων.

ανθρώπινοι

15
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Σύνολο

7.2.

0,3

0,3

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων
Κατηγορία ανθρώπινων πόρων

Ποσά σε ευρώ

Μόνιµοι υπάλληλοι

32400

Μέθοδος υπολογισµού *
0,3 * €108000

Έκτακτοι υπάλληλοι
Άλλοι ανθρώπινοι πόροι
(να αναφερθεί η γραµµή του προϋπολογισµού)
Σύνολο

32400

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους καλύπτονται από το κονδύλιο που
χορηγείται στην αρµόδια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανοµής κονδυλίων
λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών.
7.3.

Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που απορρέουν από τη δράση

Γραµµή προϋπολογισµού (αριθµός και ονοµασία)

Ποσά σε ευρώ

Μέθοδος υπολογισµού

Συνολικό κονδύλιο (Τίτλος A7)
8000

A0701 – Αποστολές

800 EUR * 10 κατ’ έτος (5 αποστολές
των 2 ηµερών κατά µέσο όρο)

A07030 – Συνεδριάσεις
A07031 – Επιτροπές υποχρεωτικής γνωµοδότησης
A07032 – Επιτροπές µη υποχρεωτικής γνωµοδότησης
A07040 – ∆ιασκέψεις
A0705 – Μελέτες και παροχή συµβουλών
Άλλες δαπάνες (να προσδιοριστούν) Έλεγχος

800 EUR * 2 κατ’ έτος

1600

Συστήµατα πληροφόρησης (A-5001/A-4300)
Άλλες δαπάνες – Μέρος A (να προσδιοριστούν)
Σύνολο

9600

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για δώδεκα µήνες.
I.

Ετήσιο σύνολο (7.2 + 7.3)

42000
ευρώ

II.

∆ιάρκεια της δράσης

4 έτη

III.

Συνολικό κόστος της δράσης (I x II)

168000
ευρώ

8.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.1.

Σύστηµα παρακολούθησης
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Ταµείου µέσω της συνεχούς
παρουσίας της στο διοικητικό συµβούλιο µε την ιδιότητα του παρατηρητή και θα
λαµβάνει τα έγγραφα των συνεδριάσεων της συµβουλευτικής επιτροπής του ∆ΤΙ.
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Επιπλέον, οι δραστηριότητες του Ταµείου ελέγχονται από τις υπηρεσίες ελέγχου και
λογιστικού ελέγχου της Γ∆ REGIO. ∆είκτες των αποτελεσµάτων αποτελούν ο
αριθµός και η αξία των σχεδίων που εγκρίνονται από το ∆ΤΙ.
Κάθε χρόνο το ∆ΤΙ υποβάλλει στην Επιτροπή τους ετήσιους λογαριασµούς του και
την έκθεση δραστηριοτήτων του, που πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
Επιτροπής για να συνεχιστούν οι πληρωµές προς το Ταµείο. Επιπλέον, οι πληρωµές
στο Ταµείο εξαρτώνται από την αξιολόγηση των οικονοµικών αναγκών του
Ταµείου, που διενεργεί η Επιτροπή µε βάση τα διαθέσιµα του Ταµείου κατά τον
προγραµµατισθέντα για κάθε πληρωµή χρόνο.
Το Ταµείο, δεδοµένου ότι ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του το 2010, κλήθηκε να
υποβάλει στην Επιτροπή στρατηγική για την παύση των δραστηριοτήτων του που
έπρεπε πρώτα να εγκριθεί από την Επιτροπή προτού πραγµατοποιηθούν άλλες
πληρωµές προς όφελός του. Η εν λόγω στρατηγική εγκρίθηκε από την Επιτροπή το
Σεπτέµβριο του 2009. Στο πλαίσιο της δέσµης µέτρων για την παύση των
δραστηριοτήτων του, το Ταµείο θα υποβάλει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα
επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει την υλοποίηση της συνδροµής και την
επίτευξη των στόχων του.
8.2.

Αξιολόγηση
Για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ταµείου, βλέπε έκθεση της Επιτροπής
COM 563 της 12ης Οκτωβρίου 2006.

9.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Η Επιτροπή εκπροσωπείται στο διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου και η τελική
ετήσια συνεισφορά καταβάλλεται µόνο εφόσον παραληφθεί και γίνει δεκτή η ετήσια
έκθεση του Ταµείου και ο έλεγχος των λογαριασµών. Επιπλέον, οι δραστηριότητες
του Ταµείου ελέγχονται από τις υπηρεσίες ελέγχου και λογιστικού ελέγχου της Γ∆
REGIO.
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