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Τροπολογία 24
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει 
ορισμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό 
ΕΟΕΣ για τη διευκόλυνση της σύστασης 
και λειτουργίας των ΕΟΕΣ, καθώς και να 
αποσαφηνίσει ορισμένες από τις ισχύουσες 
διατάξεις. Πρέπει να αρθούν τα 
προσκόμματα στη σύσταση νέων ΕΟΕΣ 
και παράλληλα να διατηρηθεί η συνέχεια 
των ήδη ιδρυθέντων ομίλων και να 
διευκολυνθεί η λειτουργία τους, ώστε η 
εκτεταμένη χρήση των ΕΟΕΣ να συμβάλει 
στην καλύτερη συνεργασία και συνοχή των 
πολιτικών μεταξύ των δημόσιων φορέων, 
χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον οι 
εθνικές ή ευρωπαϊκές διοικήσεις.

(2) Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει 
ορισμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό 
ΕΟΕΣ για τη διευκόλυνση της σύστασης 
και λειτουργίας των ΕΟΕΣ, καθώς και να 
αποσαφηνίσει ορισμένες από τις ισχύουσες 
διατάξεις. Πρέπει να αρθούν τα 
προσκόμματα στη σύσταση νέων ΕΟΕΣ 
συμπεριλαμβανομένης, όσον αφορά τις 
εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, της 
μέγιστης απόστασης των 150 
χιλιομέτρων, και παράλληλα να 
διατηρηθεί η συνέχεια των ήδη ιδρυθέντων 
ομίλων και να διευκολυνθεί η λειτουργία 
τους, ώστε η εκτεταμένη χρήση των ΕΟΕΣ 
να συμβάλει στην καλύτερη συνεργασία 
και συνοχή των πολιτικών μεταξύ των 
δημόσιων φορέων, χωρίς να επιβαρύνονται 
επιπλέον οι εθνικές ή ευρωπαϊκές 
διοικήσεις.

Or. pt

Τροπολογία 25
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η σύσταση ενός ΕΟΕΣ αποφασίζεται 
από τα μέλη του και τις οικείες εθνικές 
αρχές, και δεν συνδέεται αυτομάτως με 
κάποιου είδους νομικό ή 
χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα σε 

(3) Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των 
δραστηριοτήτων τους και της συμβολής 
τους στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, οι 
ΕΟΕΣ θα μπορούσαν να λαμβάνουν 
ειδική χρηματοδοτική στήριξη σε επίπεδο 
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επίπεδο Ένωσης. Ένωσης στο μέτρο που αποτελούν τα 
βασικά εργαλεία για τη διασυνοριακή 
συνεργασία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παρ' όλο που οι ΕΟΕΣ συστήνονται κατόπιν αποφάσεως του εκάστοτε κράτους μέλους, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και πρέπει να λαμβάνουν ειδικές 
χρηματοδοτήσεις, κυρίως στο πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία 26
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέθεσε 
την εδαφική διάσταση στην πολιτική 
συνοχής και αντικατέστησε τον όρο 
«Κοινότητα» με τον όρο «Ένωση». 
Επομένως η νέα ορολογία πρέπει να 
εισαχθεί στον κανονισμό ΕΟΕΣ.

(4) Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέθεσε 
την εδαφική διάσταση στην πολιτική 
συνοχής και αντικατέστησε τον όρο 
«Κοινότητα» με τον όρο «Ένωση». 
Επομένως η νέα ορολογία πρέπει να 
εισαχθεί στον κανονισμό ΕΟΕΣ και 
ταυτόχρονα να βρεθεί ορατή πρακτική 
έκφραση, δεδομένου ότι στόχος είναι η 
προαγωγή της αρμονικής ανάπτυξης του 
συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ως προς αυτό, είναι άδικο να 
αποκλείονται ήδη οι εξόχως 
απομακρυσμένες περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 27
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι πρέπει 
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
αγροτικές περιοχές, τις ζώνες που 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 28
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη η διαρθρωτική 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση 
των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών, 
η οποία επιδεινώνεται από συγκεκριμένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
περιορίζουν την ανάπτυξή τους.

Or. pt

Τροπολογία 29
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εμπειρία από τη σύσταση ενός ΕΟΕΣ (5) Η εμπειρία από τη σύσταση ενός ΕΟΕΣ 
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έχει δείξει ότι το νέο νομικό μέσο 
χρησιμοποιείται και σε θέματα 
συνεργασίας όσον αφορά την υλοποίηση 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του 
ΕΟΕΣ με τη διεύρυνση του χαρακτήρα 
του.

έχει δείξει ότι το νέο νομικό μέσο 
χρησιμοποιείται και σε θέματα 
συνεργασίας όσον αφορά την υλοποίηση 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του 
ΕΟΕΣ με τη διεύρυνση του χαρακτήρα 
του, με σκοπό τον εντοπισμό 
δυνατοτήτων για τέτοιου είδους 
συνεργασίες πέραν από αυτές που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής. Οι ΕΟΕΣ έχουν τη 
δυνατότητα να αναζωογονήσουν την 
οικονομία και να ανταποκριθούν στους 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται στις 
συνεργασίες που εστιάζουν στην ενίσχυση 
της αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 30
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εμπειρία από τη σύσταση ενός ΕΟΕΣ 
έχει δείξει ότι το νέο νομικό μέσο 
χρησιμοποιείται και σε θέματα 
συνεργασίας όσον αφορά την υλοποίηση 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του 
ΕΟΕΣ με τη διεύρυνση του χαρακτήρα 
του.

(5) Η εμπειρία από τη σύσταση ενός ΕΟΕΣ 
έχει δείξει ότι το νέο νομικό μέσο 
χρησιμοποιείται και σε θέματα 
συνεργασίας όσον αφορά την υλοποίηση 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Πρέπει, 
επομένως, να μην εισάγονται διακρίσεις 
εις βάρος των ΕΟΕΣ, οι οποίοι αποτελούν 
τον μοναδικό εταίρο όταν πρόκειται για 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
άπτονται των τομεακών πολιτικών της 
ΕΕ, και να αναγνωριστεί ο ρόλος τους
στην εφαρμογή των ολοκληρωμένων 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσης τους, οι ΕΟΕΣ μπορούν να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής αλλά και από άλλες πηγές χρηματοδότησης τομεακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 31
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι ΕΟΕΣ συχνά συνδέουν 
διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και, ως 
εκ τούτου, δημιουργούν συστήματα 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Συνεπώς, 
απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς 
τις δομές διοίκησης με σκοπό την 
αποτελεσματική λειτουργία πολύπλοκων 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 32
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Επειδή το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού ΕΟΕΣ 
επιτρέπει σε οργανισμούς ιδιωτικού 
δικαίου να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ υπό 
την προϋπόθεση ότι θεωρούνται 
«οργανισμοί δημοσίου δικαίου» κατά την 
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 της 
2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 

(8) Επειδή το άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού ΕΟΕΣ 
επιτρέπει σε οργανισμούς ιδιωτικού 
δικαίου να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ υπό 
την προϋπόθεση ότι θεωρούνται 
«οργανισμοί δημοσίου δικαίου» κατά την 
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 της 
2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 



PE491.049v01-00 8/21 AM\903898EL.doc

EL

συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, οι ΕΟΕΣ μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την από 
κοινού διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος ή 
υποδομών. Επομένως και άλλες οντότητες 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπορούν να 
γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να καλύπτονται και οι «δημόσιες 
επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 
2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.

συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, οι ΕΟΕΣ μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την από 
κοινού διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών 
για την ικανοποίηση συγκεκριμένων 
αναγκών των διασυνοριακών 
περιφερειών, με ιδιαίτερη εστίαση στο 
γενικό οικονομικό συμφέρον ή υποδομές. 
Επομένως και άλλες οντότητες ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου μπορούν να γίνουν μέλη 
ενός ΕΟΕΣ. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
καλύπτονται και οι «δημόσιες 
επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 
2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 33
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η 
προώθηση της εδαφικής συνεργασίας 
μεταξύ αυτών των περιοχών που 
θεωρούνται «προκεχωρημένα φυλάκια» 
της ΕΕ, ενισχύει τις σχέσεις και 
συμβάλλει στην προώθηση νέων αγορών 
για τις ευρωπαϊκές περιοχές, 
αξιοποιώντας τις ιστορικές και 
πολιτιστικές συνέργειες που υπάρχουν 
μεταξύ των εν λόγω περιοχών και άλλων 
χωρών ανά τον κόσμο.

Or. pt
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Τροπολογία 34
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Δεδομένης της δυνατότητάς τους 
ως μέσο εκπλήρωσης των πρωτοβουλιών 
και σχεδίων της Ένωσης και εφαρμογής 
των προγραμμάτων τομεακών πολιτικών, 
καθώς και της ανάγκη τους να 
καταστούν επιλέξιμοι για τις εν λόγω 
πρωτοβουλίες, σχέδια και προγράμματα, 
οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής 
συνεργασίας πρέπει να έχουν μεγαλύτερο 
κύρος και να ενσωματώνονται 
πληρέστερα στα ευρωπαϊκά και εθνικά 
νομικά συστήματα, με βάση τις αρχές της 
ασφάλειας του δικαίου και του βεβαίου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στα συμπεράσματα της έκθεσης της 29ης Ιουλίου 2011 για την εφαρμογή του προηγούμενου 
κανονισμού επισήμανε την ανάγκη για σαφήνεια και την ανάγκη οι ΕΟΕΣ να περιλαμβάνουν 
ένα νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Σε αυτήν την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες των ομίλων αυτού του είδους, οι κανόνες που τους διέπουν πρέπει να είναι 
αυστηροί και απλοί, παρέχοντας νομική ασφάλεια και βεβαιότητα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους και πολίτες. 

Τροπολογία 35
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εμπειρία από τη σύσταση των 
ΕΟΕΣ δείχνει ότι ελάχιστες μόνο φορές 
τηρήθηκε η προθεσμία των τριών μηνών 

(14) Η εμπειρία από τη σύσταση των 
ΕΟΕΣ δείχνει ότι ελάχιστες μόνο φορές 
τηρήθηκε η προθεσμία των τριών μηνών 
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που έχουν τα κράτη μέλη στη διάθεσή τους 
για έγκριση. Η προθεσμία αυτή πρέπει 
κατά συνέπεια να παραταθεί σε έξι μήνες. 
Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει, μετά 
την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, να 
θεωρείται ότι η σύμβαση έχει εγκριθεί με 
σιωπηρή συμφωνία. Παρόλο που τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικούς 
κανόνες για την εν λόγω διαδικασία 
έγκρισης ή να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες 
στο πλαίσιο των εθνικών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού ΕΟΕΣ, δεν 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τη διάταξη 
για τη σιωπηρή συμφωνία μετά την 
παρέλευση των έξι μηνών.

που έχουν τα κράτη μέλη στη διάθεσή τους 
για έγκριση. Η προθεσμία αυτή πρέπει 
κατά συνέπεια να παραταθεί σε έξι μήνες. 
Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει, μετά 
την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, να 
θεωρείται ότι η σύμβαση έχει εγκριθεί με 
σιωπηρή συμφωνία. Παρόλο που τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικούς 
κανόνες για την εν λόγω διαδικασία 
έγκρισης ή να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες 
στο πλαίσιο των εθνικών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού ΕΟΕΣ, δεν 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τη διάταξη 
για τη σιωπηρή συμφωνία μετά την 
παρέλευση των έξι μηνών. Η περίοδος 
των έξι μηνών που παρέχεται στο κράτος 
μέλος για να εγκρίνει τη σύσταση του 
ΕΟΕΣ πρέπει να είναι επαρκής ούτως 
ώστε το εν λόγω κράτος να μπορεί να 
διατυπώσει τους προβληματισμούς του 
ως προς την ίδρυση ΕΟΕΣ, και οι 
αιτούντες να μπορούν να προβαίνουν στις 
απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσουν 
την αίτησή τους.

Or. en

Τροπολογία 36
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εμπειρία από τη σύσταση των 
ΕΟΕΣ δείχνει ότι ελάχιστες μόνο φορές 
τηρήθηκε η προθεσμία των τριών μηνών 
που έχουν τα κράτη μέλη στη διάθεσή τους 
για έγκριση. Η προθεσμία αυτή πρέπει 
κατά συνέπεια να παραταθεί σε έξι μήνες. 
Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει, μετά 
την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, να 
θεωρείται ότι η σύμβαση έχει εγκριθεί με 

(14) Η εμπειρία από τη σύσταση των 
ΕΟΕΣ δείχνει ότι ελάχιστες μόνο φορές 
τηρήθηκε η προθεσμία των τριών μηνών 
που έχουν τα κράτη μέλη στη διάθεσή τους 
για έγκριση. Η προθεσμία αυτή πρέπει 
κατά συνέπεια να παραταθεί σε τέσσερεις
μήνες. Από την άλλη πλευρά, προκειμένου 
να υπάρχει ασφάλεια δικαίου θα πρέπει, 
μετά την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, 
να θεωρείται ότι η σύμβαση έχει εγκριθεί 
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σιωπηρή συμφωνία. Παρόλο που τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικούς 
κανόνες για την εν λόγω διαδικασία 
έγκρισης ή να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες 
στο πλαίσιο των εθνικών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού ΕΟΕΣ, δεν 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τη διάταξη 
για τη σιωπηρή συμφωνία μετά την 
παρέλευση των έξι μηνών.

με σιωπηρή συμφωνία. Παρόλο που τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
εθνικούς κανόνες για την εν λόγω 
διαδικασία έγκρισης ή να θεσπίζουν 
ειδικούς κανόνες στο πλαίσιο των εθνικών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
ΕΟΕΣ, δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από 
τη διάταξη για τη σιωπηρή συμφωνία μετά 
την παρέλευση των έξι μηνών.

Or. en

Τροπολογία 37
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Πρέπει να ενθαρρύνεται σθεναρά η 
συμμετοχή των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στην ίδρυση 
ΕΟΕΣ καθώς και στη δυνατότητα 
προσχώρησης σε ήδη ιδρυθέντες ΕΟΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 38
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να επεκταθεί ο σκοπός του 
ΕΟΕΣ, ώστε να καλύπτει τη διευκόλυνση 
της εδαφικής συνεργασίας και την 
προαγωγή της γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού 
σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των 
περιφερειακών και τοπικών ανησυχιών, 
σύμφωνα με την πολιτική συνοχής και τις 

(19) Πρέπει να επεκταθεί ο σκοπός του 
ΕΟΕΣ, ώστε να καλύπτει τη διευκόλυνση 
της εδαφικής συνεργασίας και την 
προαγωγή της γενικότερα, την άρση 
εμποδίων στην εδαφική συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στον 
στρατηγικό σχεδιασμό και στην 
αντιμετώπιση των περιφερειακών και 
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άλλες ενωσιακές πολιτικές· αυτό θα έχει 
θετικό αντίκτυπο στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» ή στην υλοποίηση των 
μακρο-περιφερειακών στρατηγικών. 
Επιπλέον, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι μια 
δεδομένη αρμοδιότητα που είναι αναγκαία 
για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός 
ΕΟΕΣ πρέπει να ανατίθεται τουλάχιστον 
σε ένα μέλος από καθένα από τα 
εκπροσωπούμενα κράτη μέλη.

τοπικών ανησυχιών, σύμφωνα με την 
πολιτική συνοχής και τις άλλες ενωσιακές 
πολιτικές· αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ή στην 
υλοποίηση των μακρο-περιφερειακών 
στρατηγικών. Επιπλέον, πρέπει να 
διασαφηνιστεί ότι μια δεδομένη 
αρμοδιότητα που είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική εφαρμογή ενός ΕΟΕΣ 
πρέπει να ανατίθεται τουλάχιστον σε ένα
μέλος από καθένα από τα 
εκπροσωπούμενα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 39
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Πρέπει να επεκταθεί ο σκοπός του 
ΕΟΕΣ, ώστε να καλύπτει τη διευκόλυνση 
της εδαφικής συνεργασίας και την 
προαγωγή της γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού 
σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των 
περιφερειακών και τοπικών ανησυχιών, 
σύμφωνα με την πολιτική συνοχής και τις 
άλλες ενωσιακές πολιτικές· αυτό θα έχει 
θετικό αντίκτυπο στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» ή στην υλοποίηση των 
μακρο-περιφερειακών στρατηγικών. 
Επιπλέον, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι μια 
δεδομένη αρμοδιότητα που είναι αναγκαία 
για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός 
ΕΟΕΣ πρέπει να ανατίθεται τουλάχιστον 
σε ένα μέλος από καθένα από τα 
εκπροσωπούμενα κράτη μέλη.

(19) Πρέπει να επεκταθεί ο σκοπός του 
ΕΟΕΣ, ώστε να καλύπτει τη διευκόλυνση 
της εδαφικής συνεργασίας και την 
προαγωγή της γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού 
σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των 
περιφερειακών και τοπικών ανησυχιών, 
σύμφωνα με την πολιτική συνοχής και τις 
άλλες ενωσιακές πολιτικές· αυτό θα έχει 
θετικό αντίκτυπο στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» ή στην υλοποίηση των 
μακρο-περιφερειακών στρατηγικών. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να διασαφηνιστεί η 
συμβολή των ΕΟΕΣ στην επίτευξη των εν 
λόγω στρατηγικών στόχων κατά τη 
σύναψη συμβάσεων εταιρικής σχέσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των κρατών μελών καθώς και κατά την 
κατάρτιση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων από τα κράτη μέλη που 
έχουν συστήσει ΕΟΕΣ στην επικράτειά 
τους.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 2020 
πρέπει διασαφηνιστεί από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 40
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι είναι 
υποχρεωτική η αναφορά στη σύμβαση –
και λόγω της σπουδαιότητας του 
ζητήματος αυτού όχι στα καταστατικά –
των κανόνων που ισχύουν για το 
προσωπικό των ΕΟΕΣ καθώς και των 
αρχών που διέπουν τις ρυθμίσεις όσον 
αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης και 
πρόσληψης προσωπικού. Θα πρέπει να 
προσφέρονται διάφορες εναλλακτικές 
επιλογές στους ΕΟΕΣ. Ωστόσο, οι ειδικές 
διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες 
διαχείρισης και πρόσληψης προσωπικού 
πρέπει να περιλαμβάνονται στα 
καταστατικά.

(26) Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι είναι 
υποχρεωτική η αναφορά στη σύμβαση –
και λόγω της σπουδαιότητας του 
ζητήματος αυτού όχι στα καταστατικά –
των κανόνων που ισχύουν για το 
προσωπικό των ΕΟΕΣ καθώς και των 
αρχών που διέπουν τις ρυθμίσεις όσον 
αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης και 
πρόσληψης προσωπικού. Θα πρέπει να 
προσφέρονται διάφορες εναλλακτικές 
επιλογές στους ΕΟΕΣ. Η μία εξ αυτών 
των επιλογών είναι η υιοθέτηση του 
καταστατικού που ισχύει για το 
προσωπικό των οργάνων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Ωστόσο, οι 
ειδικές διατάξεις που αφορούν τις 
διαδικασίες διαχείρισης και πρόσληψης 
προσωπικού πρέπει να περιλαμβάνονται 
στα καταστατικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των ΕΟΕΣ, οι οποίοι λειτουργούν ως εργαστήρι προώθησης 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε τοπικό επίπεδο, οι ΕΟΕΣ θα έπρεπε να υπαχθούν σε ένα ειδικό 
ευρωπαϊκό καθεστώς.

Τροπολογία 41
László Surján
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Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα κράτη 
μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τυχόν διατάξεις που έχουν 
θεσπίσει για την εφαρμογή του 
κανονισμού ΕΟΕΣ και της διαβιβάζουν τις 
εν λόγω διατάξεις καθώς και τυχόν 
τροποποιήσεις τους. Για να βελτιωθεί η 
ενημέρωση και ο συντονισμός μεταξύ της 
Επιτροπής των κρατών μελών και της 
Επιτροπής των Περιφερειών, πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η Επιτροπή θα διαβιβάζει 
αυτές τις διατάξεις στα κράτη μέλη και 
στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η 
Επιτροπή των Περιφερειών έχει θέσει σε 
λειτουργία μια πλατφόρμα ΕΟΕΣ που 
επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές 
πρακτικές και να βελτιώνουν την 
επικοινωνία για τις ευκαιρίες και 
προκλήσεις που προσφέρουν οι ΕΟΕΣ, 
διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών 
για τη σύσταση ΕΟΕΣ σε εδαφικό επίπεδο 
και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές 
για την εδαφική συνεργασία.

(32) Πρέπει να καταβάλλονται 
συντονισμένες προσπάθειες 
ευαισθητοποίησης των θεσμικών 
οργάνων, των κρατών μελών και των 
περιφερειών ως προς τις προοπτικές των 
ΕΟΕΣ, με σκοπό την περαιτέρω προβολή 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
ΕΟΕΣ ως διαθέσιμα μέσα για τη 
διασυνοριακή συνεργασία σε όλους τους 
τομείς πολιτικής της ΕΕ. Πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 
να ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν 
διατάξεις που έχουν θεσπίσει για την 
εφαρμογή του κανονισμού ΕΟΕΣ και της 
διαβιβάζουν τις εν λόγω διατάξεις καθώς 
και τυχόν τροποποιήσεις τους. Για να 
βελτιωθεί η ενημέρωση και ο συντονισμός 
μεταξύ της Επιτροπής των κρατών μελών 
και της Επιτροπής των Περιφερειών, 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Επιτροπή θα 
διαβιβάζει αυτές τις διατάξεις στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή των Περιφερειών. 
Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει θέσει σε 
λειτουργία μια πλατφόρμα ΕΟΕΣ που 
επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές 
πρακτικές και να βελτιώνουν την 
επικοινωνία για τις ευκαιρίες και 
προκλήσεις που προσφέρουν οι ΕΟΕΣ, 
διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών
για τη σύσταση ΕΟΕΣ σε εδαφικό επίπεδο 
και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές 
για την εδαφική συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 42
Gilles Pargneaux
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Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς καθορισμού του 
εφαρμοστέου δικαίου ο ΕΟΕΣ θεωρείται 
οντότητα του κράτους μέλους στο οποίο 
έχει την καταστατική του έδρα.

Για τους σκοπούς καθορισμού του 
εφαρμοστέου δικαίου ο ΕΟΕΣ θεωρείται 
οντότητα του κράτους μέλους στο οποίο 
έχει την καταστατική του έδρα. Ωστόσο, 
τα άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν 
στον ΕΟΕΣ πρέπει να αναγνωρίζουν τους 
ειδικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί 
βάσει της εν λόγω διαδικασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης όσον αφορά τους νομικούς κανόνες που 
αναγνωρίζονται μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 43
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΕΟΕΣ απαρτίζεται από μέλη που 
προέρχονται από το έδαφος τουλάχιστον 
δύο κρατών μελών, με εξαίρεση τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3α παράγραφος 
2.»

2. Ο ΕΟΕΣ απαρτίζεται από μέλη που 
προέρχονται από το έδαφος τουλάχιστον 
δύο κρατών μελών, με εξαίρεση τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3α παράγραφος 
2, και πρέπει να είναι αρμόδιος να δρα εξ 
ονόματος των μελών του με στόχο την 
εφαρμογή των σχεδίων και 
προγραμμάτων συνεργασίας.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Οι ΕΟΕΣ δρουν εξ ονόματος των μελών τους όταν εφαρμόζονται τα σχέδια και προγράμματα 
συνεργασίας, είτε η εν λόγω συνεργασία είναι εδαφική συνεργασία σύμφωνα με την πολιτική 
συνοχής ή συνεργασία άλλης μορφής που αφορά τις ευρωπαϊκές τομεακές πολιτικές. Ωστόσο, 
δεν πρέπει να λειτουργούν ως μέσο συγχώνευσης αρμοδιοτήτων ή τροποποιήσεων στην 
κατανομή των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων και των ευθυνών· ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 44
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Οργανώσεις που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που οι ΕΟΕΣ είναι δομές που σχετίζονται με χώρους διαβίωσης και εργασίας 
διασυνοριακού χαρακτήρα, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών, οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΕΟΕΣ.

Τροπολογία 45
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη γνωστοποίηση δυνάμει της 
παραγράφου 2 από προτιθέμενο μέλος, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκρίνει, 
λαμβανομένης υπόψη της συνταγματικής 
του δομής, τη συμμετοχή του 
προτιθέμενου μέλους στον ΕΟΕΣ, εκτός 
εάν κρίνει ότι η συμμετοχή αυτή δεν είναι 

Μετά τη γνωστοποίηση δυνάμει της 
παραγράφου 2 από προτιθέμενο μέλος, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκρίνει, 
λαμβανομένης υπόψη της συνταγματικής 
του δομής, τη συμμετοχή του 
προτιθέμενου μέλους στον ΕΟΕΣ, εκτός 
εάν κρίνει ότι η συμμετοχή αυτή δεν είναι 
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σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, ή το 
δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά τις 
δραστηριότητες του ΕΟΕΣ ή το εθνικό 
δίκαιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες του 
προτιθέμενου μέλους, ή ότι η συμμετοχή 
αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης 
του εν λόγω κράτους μέλους. Στην 
περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 
κοινοποιεί την αιτιολόγηση της άρνησής 
του ή προτείνει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις στη σύμβαση, ώστε να γίνει 
δυνατή η συμμετοχή του προτιθέμενου 
μέλους.

σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, ή το 
δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά τις 
δραστηριότητες του ΕΟΕΣ ή το εθνικό 
δίκαιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες του 
προτιθέμενου μέλους, ή ότι η συμμετοχή 
αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης 
του εν λόγω κράτους μέλους. Στην 
περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 
κοινοποιεί την αιτιολόγηση της άρνησής 
του ή προτείνει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις στη σύμβαση, ώστε να γίνει 
δυνατή η συμμετοχή του προτιθέμενου 
μέλους. Η περίοδος των έξι μηνών που 
παρέχεται στο κράτος μέλος για να 
εγκρίνει τη σύσταση του ΕΟΕΣ πρέπει να 
είναι επαρκής ούτως ώστε το εν λόγω 
κράτος να μπορεί να διατυπώσει τους 
προβληματισμούς του ως προς την 
αίτηση που υποβάλλεται, και οι αιτούντες 
να μπορούν να αντιδρούν στους εν λόγω 
προβληματισμούς και να αντιμετωπίζουν 
τις αδυναμίες της αίτησης. Πρέπει να 
αποφεύγονται καθυστερήσεις στη 
διαδικασία και η προθεσμία των έξι 
μηνών που παρέχεται για τη διαδικασία 
έγκρισης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να παρατείνεται.

Or. en

Τροπολογία 46
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος λαμβάνει την απόφασή 
του εντός προθεσμίας έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Εάν η 
Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός της 

Το κράτος μέλος λαμβάνει την απόφασή 
του εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών 
από την ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2. 
Εάν η Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός της 
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προβλεπόμενης προθεσμίας, η σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

προβλεπόμενης προθεσμίας, η σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

Or. en

Τροπολογία 47
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο EΟΕΣ ενεργεί εντός των ορίων των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, τα 
οποία αφορούν τη διευκόλυνση και την 
προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας για 
την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και καθορίζονται 
από τα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας 
τουλάχιστον ενός μέλους από κάθε κράτος 
μέλος που εκπροσωπείται στον εν λόγω 
ΕΟΕΣ, δυνάμει της οικείας εθνικής 
νομοθεσίας.

2. Ο EΟΕΣ ενεργεί εντός των ορίων των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, τα 
οποία αφορούν τη διευκόλυνση και την 
προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας για 
την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, την εξάλειψη 
εμποδίων στην εσωτερική αγορά, και 
καθορίζονται από τα μέλη του, υπό την 
προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιότητας τουλάχιστον ενός μέλους 
από κάθε κράτος μέλος που εκπροσωπείται 
στον εν λόγω ΕΟΕΣ, δυνάμει της οικείας 
εθνικής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 48
László Surján

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΕΟΕΣ μπορεί να διεξάγει ειδικές 
δράσεις εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των 
μελών του και στο πλαίσιο του στόχου που 

Ο ΕΟΕΣ μπορεί να διεξάγει ειδικές 
δράσεις εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των 
μελών του και στο πλαίσιο του στόχου που 
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αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, με 
ή χωρίς οικονομική συνεισφορά της 
Ένωσης.

αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, με 
ή χωρίς οικονομική συνεισφορά της 
Ένωσης. Το καθεστώς φορολόγησής του 
και οι όροι χρηματοδότησης μέσω 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα επίσης πρέπει να βελτιωθούν.

Or. en

Τροπολογία 49
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ 
μπορούν να αφορούν την εφαρμογή 
προγραμμάτων συνεργασίας ή μέρους 
αυτών ή δράσεων που έχουν τη στήριξη 
της Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και/ή 
του Ταμείου Συνοχής.

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ 
μπορούν να αφορούν την εφαρμογή 
προγραμμάτων συνεργασίας ή μέρους 
αυτών, τη χάραξη και την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών
ή δράσεων που έχουν τη στήριξη της 
Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και/ή 
του Ταμείου Συνοχής και/ή προσκλήσεων 
για υποβολή προτάσεων που άπτονται 
των τομεακών πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωριστεί η στρατηγική σημασία των ΕΟΕΣ και η δυνατότητά τους να αποσπούν 
χρηματοδοτήσεις από διάφορες πηγές.

Τροπολογία 50
Catherine Grèze



PE491.049v01-00 20/21 AM\903898EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
τις δράσεις που μπορούν να εκτελούν οι 
ΕΟΕΣ χωρίς την οικονομική συνεισφορά 
της Ένωσης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να αποκλείουν τις δράσεις εκείνες 
που καλύπτονται από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή της Ένωσης, 
όπως εγκρίθηκαν για την περίοδο 2014-
2020.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 51
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τις 
δράσεις που μπορούν να εκτελούν οι 
ΕΟΕΣ χωρίς την οικονομική συνεισφορά 
της Ένωσης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να αποκλείουν τις δράσεις εκείνες 
που καλύπτονται από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή της Ένωσης, όπως 
εγκρίθηκαν για την περίοδο 2014-2020».

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
περιορίζουν τις δράσεις που μπορούν να 
εκτελούν οι ΕΟΕΣ με την οικονομική 
συνεισφορά της Ένωση, και ιδίως τις 
δράσεις εκείνες που καλύπτονται από τις 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή της Ένωσης, 
όπως εγκρίθηκαν για την περίοδο 2014-
2020».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που αναγνωρίζεται ότι οι ΕΟΕΣ υπάγονται σε ένα ανεξάρτητο νομικό καθεστώς, η 
αναφορά στη δυνατότητά των κρατών μελών να περιορίζουν τη δράση των ΕΟΕΣ δεν αφορά το 
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εν λόγω θέμα.

Τροπολογία 52
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – εδάφιο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να είναι δυνατή η ισότιμη μεταχείριση 
όλων των μελών του προσωπικού που 
εργάζονται στο ίδιο μέρος, τα εθνικά 
δίκαια και κανόνες, ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, 
μπορούν να υπόκεινται σε επιπλέον 
κανόνες ad hoc που θα καθορίσει ο ΕΟΕΣ.

Για να είναι δυνατή η ισότιμη μεταχείριση 
όλων των μελών του προσωπικού που 
εργάζονται στο ίδιο μέρος, τα εθνικά 
δίκαια και κανόνες, ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, 
μπορούν να υπόκεινται σε επιπλέον 
κανόνες ad hoc που θα καθορίσει ο 
ΕΟΕΣ.» Οι εν λόγω κανόνες μπορούν να 
εντάσσονται στο πνεύμα του ευρωπαϊκού 
καταστατικού που ισχύει για το 
προσωπικό των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των ΕΟΕΣ, οι οποίοι λειτουργούν ως εργαστήρι προώθησης 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε τοπικό επίπεδο, το προσωπικό των ΕΟΕΣ θα έπρεπε να 
υπάγονται σε ένα ειδικό ευρωπαϊκό καθεστώς.


