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Από το 2007, τοπικές και περιφερειακές αρχές από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη μπορούν να 
ιδρύσουν ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ). Οι εν λόγω όμιλοι διαθέτουν δική 
τους νομική προσωπικότητα και αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας προάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συνοχή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιτυχημένα παραδείγματα τέτοιας συνεργασίας μπορεί να είναι π.χ. η διαχείριση 
διασυνοριακών υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς της υγείας ή των μεταφορών, καθώς 
και η υλοποίηση σχεδίου ή προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Κατά την προηγούμενη πενταετία ιδρύθηκαν 26 τέτοιοι όμιλοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
περισσότερες από 550 αρχές σε 15 κράτη μέλη και επηρεάζουν τη ζωή 28 εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Σχεδιάζεται η ίδρυση 20 ακόμα EΟΕΣ.

Ωστόσο, η απήχηση διαφέρει σημαντικά ανά την Ευρώπη. Σε ολόκληρες περιοχές, όπως στη 
Σκανδιναβία, εξακολουθούν να μην υπάρχουν ΕΟΕΣ, και όπου έχει ιδρυθεί ή ιδρύεται ΕΟΕΣ, 
οι φορείς αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα, εν μέρει πολύπλευρα.

1. Στόχος και σκοπός της αναθεώρησης: Απλούστευση και διεύρυνση

Η αναθεώρηση του κανονισμού έχει ως στόχο την ενίσχυση του ΕΟΕΣ ως μέσου. Η εδαφική 
συνοχή δυσχεραίνεται λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν οι εθνικές νομικές, λογιστικές 
και διοικητικές δομές. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης, οι 
συμμετέχοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη διατύπωσαν συχνά παράπονα για εμπόδια και 
αντιδράσεις εκ μέρους των εθνικών υπουργείων, που παρακωλύουν την ίδρυση και την 
απρόσκοπτη λειτουργία των ΕΟΕΣ.  Συνεπώς, η αναθεώρηση του κανονισμού πρέπει να 
ασχοληθεί με τις απαραίτητες βελτιώσεις, να άρει τα εναπομείναντα νομικά προσκόμματα 
και τις ασάφειες που είχαν ως αποτέλεσμα την ανομοιογενή και εν μέρει εσφαλμένη 
εφαρμογή του κανονισμού από τα κράτη μέλη, διότι μόνο μια απλουστευμένη συνεργασία 
βασισμένη σε ασφάλεια δικαίου δημιουργεί πραγματικά περισσότερα κίνητρα για 
εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. 

Θεσμοθέτηση της συνεργασίας
Οι ΕΟΕΣ διαθέτουν το μεγάλο δυναμικό να καταστούν το σημαντικότερο μέσο εδαφικής 
συνεργασίας στην Ευρώπη και στα σύνορά της, θεσμοθετώντας τρόπον τινά αυτήν τη 
συνεργασία. 

Ωστόσο πρέπει να διατηρηθεί ο προαιρετικός χαρακτήρας
Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή ενός ΕΟΕΣ ως μορφής συνεργασίας θα παραμείνει και μελλοντικά 
προαιρετική και δεν θα εμποδίζει καμία αρχή να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη μορφή εδαφικής 
συνεργασίας. 

Δεν απαιτούνται πρόσθετα οικονομικά κίνητρα
Επίσης, και παρά τα μεμονωμένα αιτήματα διάθεσης πρόσθετων κοινοτικών δημοσιονομικών 
πόρων που διατυπώθηκαν, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η πολύπλευρη προστιθέμενη
αξία ενός ΕΟΕΣ αρκεί ως πρωταρχικό κίνητρο για την ίδρυση ενός τέτοιου ομίλου. Ένας από 
τους λόγους για τους οποίους ο σκοπός και τα κίνητρα για την ίδρυση ενός ΕΟΕΣ πρέπει να 
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είναι ανεξάρτητα από ειδική χρηματοδότηση είναι και η αποφυγή φαινομένων 
εκμετάλλευσης. Οι ΕΟΕΣ δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για την επίτευξη 
καθορισμένων στόχων. Όσο ακριβέστερα και πιο συγκεκριμένα είναι διατυπωμένοι οι στόχοι 
αυτοί, τόσο πιο αποτελεσματικά και μετρήσιμα είναι τα αποτελέσματά τους.

2. Σημαντικότερα νέα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμπεριέλαβε στο σχέδιο κανονισμού της πολλά από τα αιτήματα και τις 
επιθυμίες των ενδιαφερομένων για βελτίωση.. Στο παρόν έγγραφο εργασίας διευκρινίζονται 
καταρχάς οι ουσιαστικές τροποποιήσεις της πρότασης και διατυπώνονται συστάσεις του 
εισηγητή που μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την περαιτέρω συζήτηση.

2.1 Διευκόλυνση της ίδρυσης και της έγκρισης ενός ΕΟΕΣ

Η συχνότερη διαμαρτυρία που έχουν διατυπώσει οι υφιστάμενοι ΕΟΕΣ ήταν οι μακροχρόνιες 
και εν μέρει αυθαίρετες διαδικασίες έγκρισης. Η τήρηση της έως τώρα ισχύουσας τρίμηνης 
προθεσμίας για την έγκριση του καταστατικού και της σύμβασης από τα κράτη μέλη ήταν 
σπάνια. Τώρα το σχέδιο αναθεώρησης παρατείνει αυτήν την προθεσμία σε έξι μήνες. 
Κατόπιν, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί με σιωπηρή συμφωνία. Αυτή η σιωπηρή 
έγκριση δημιουργεί την αναγκαία ασφάλεια δικαίου για τους αιτούντες.

Από ορισμένες πλευρές προβάλλεται, πέρα από το σχέδιο της Επιτροπής, το αίτημα να ορίζει 
κάθε κράτος μέλος μόνο μία αρμόδια αρχή για την έγκριση (One-stop-shop). Επί του 
παρόντος, αποφασίζουν για την έγκριση 79 αρμόδιες αρχές σε 27 κράτη μέλη. Έτσι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη μια αίτηση πρέπει να λάβει έγκριση από έως και τέσσερα εθνικά 
υπουργεία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καθυστερήσεις και αντιφάσεις. 
Τότε όμως θα έπρεπε να διευκρινιστεί ακόμα το ερώτημα πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα 
τέτοιο One-Stop-Shop σε κράτη όπου η έγκριση δεν χορηγείται από την κεντρική κυβέρνηση, 
αλλά σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι νοητή και σύμφωνη με το πνεύμα 
του αιτήματος η έγκριση από την εκάστοτε αρμόδια σε ομοσπονδιακό επίπεδο διοικητική 
αρχή, εφόσον όμως αυτή είναι η μόνη αρμόδια αρχή για τη λήψη απόφασης.

Ένα ακόμη αίτημα της Επιτροπής των Περιφερειών είναι ο σαφής ορισμός των κριτηρίων 
απόρριψης της αίτησης στον κανονισμό. Δεν είναι, ωστόσο, σαφές αν μια τέτοια οριστική 
απαρίθμηση είναι καταρχήν δυνατή και αποτελεσματική, γιατί η νομική οδός για δικαστικό 
έλεγχο αυθαίρετων αποφάσεων υπάρχει ήδη σήμερα, δεν κατέστησε όμως δυνατή την 
αποφυγή καθυστερήσεων ως προς τη διαδικασία ίδρυσης.

2.2 Απλούστευση και αποσαφήνιση των λειτουργικών κανόνων

Επίσης, μια σαφέστερη οριοθέτηση μεταξύ της σύμβασης –που θα ορίζει τα συστατικά 
στοιχεία ενός ΕΟΕΣ– και του καταστατικού –που περιλαμβάνει τα στοιχεία εφαρμογής– θα 
συμβάλει σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.  Μελλοντικά θα χρειαζόταν να εγκρίνεται πλέον 
μόνο η σύμβαση.
Ακόμη, πρέπει να επικροτηθεί η απλούστευση της ένταξης νέων μελών σε υφιστάμενο ΕΟΕΣ 
και η απλουστευμένη διαδικασία τροποποιήσεων.
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2.3. Διεύρυνση του αντικειμένου και του κύκλου συμμετεχόντων σε έναν ΕΟΕΣ 

Αντικείμενο
Οι ΕΟΕΣ θα ανοίξουν σε όλες τις πτυχές εδαφικής συνεργασίας. Ως προς αυτό, στην πρόταση 
διασαφηνίζεται ότι μία ή περισσότερες συνιστώσες της εδαφικής συνεργασίας μπορούν να 
μεταβιβαστούν σε έναν ΕΟΕΣ.
Η παλιά εκδοχή περιόριζε τον σκοπό των ΕΟΕΣ αποκλειστικά στην ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Τώρα ο σκοπός συνίσταται στην ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Επομένως τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ δεν 
περιορίζονται πλέον στη διευκόλυνση και την προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας για την 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, αλλά θα στοχεύουν σε αυτές 
τις πολιτικές.  Οι ΕΟΕΣ θα συνεισφέρουν μελλοντικά και στην υλοποίηση της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και μακρο-περιφερειακών στρατηγικών.

Μέλη
Άξια υποστήριξης είναι η πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
συμπεριλαμβάνοντας δημόσιες υπηρεσίες κατά την έννοια της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.  Με τον 
τρόπο αυτόν, είναι δυνατό να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ και επιχειρήσεις των τομέων των 
υδάτων, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2.4 Περισσότερη σαφήνεια στις διαδικασίες διαχείρισης και πρόσληψης προσωπικού

Μια διαμαρτυρία που διατυπώνεται επίσης πολύ συχνά είναι ότι το προσωπικό των ΕΟΕΣ 
υπόκειται μέχρι τώρα πολλές φορές σε διαφορετικά καθεστώτα όσον αφορά τις αμοιβές την 
κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία (διπλή φορολόγηση).  Η τροποποίηση προβλέπει 
τώρα ότι το προσωπικό μπορεί να υπόκειται στο δίκαιο της χώρας όπου απασχολείται 
πραγματικά και όχι στο δίκαιο της χώρας όπου έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ. Αυτή η 
τροποποίηση είναι σημαντική αλλά και επαρκής. Περαιτέρω μεμονωμένα αιτήματα των 
υφισταμένων ΕΟΕΣ αφορούν την καθιέρωση ενός κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης για 
το προσωπικό παρόμοιου με εκείνο των ευρωπαϊκών οργανισμών. Όμως η πρόταση αυτή 
φαίνεται ήδη απρόσφορη λόγω του ότι οι οργανισμοί ιδρύονται από την Επιτροπή και όχι από 
τα κράτη μέλη. Συνεπώς, η Επιτροπή θα έπρεπε εκ των πραγμάτων να αποσπά και να 
μετακινεί το προσωπικό ενός ΕΟΕΣ, κάτι που όμως θα ήταν σαφώς αντίθετο προς τις αρχές 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

2.5 ΕΟΕΣ με συμμετοχή περιφερειών εκτός ΕΕ

Πρέπει να επικροτηθεί ρητά η πρόταση να μπορούν πλέον περιφέρειες και φορείς τρίτων 
χωρών να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ, ανεξάρτητα από το αν τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και εξόχως απομακρυσμένες 
περιοχές (υπερπόντια εδάφη). Όμως και εδώ απομένει να προσδιοριστεί με περισσότερη 
ακρίβεια εάν θα πρέπει να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια για την έγκριση ή την 
απόρριψη σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ίδρυση ΕΟΕΣ αποτελούμενου από μέλη από 
ένα μόνο κράτος μέλος και μία μόνο τρίτη χώρα ή υπερπόντιο έδαφος.  Διαφορετικά, η 
ίδρυση τέτοιας μορφής ΕΟΕΣ θα επαφιόταν στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε κράτους 
μέλους, η οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο.

2.6 Η λύση των ασφαλιστηρίων συμβάσεων για την αποσαφήνιση της ευθύνης
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Λόγω των διαφορετικών κανόνων για την ευθύνη στα κράτη μέλη (περιορισμένη/απεριόριστη 
ευθύνη) δεν υπήρχε ασφάλεια δικαίου, ιδίως για τους συμβαλλομένους και τους πιστωτές.  
Τώρα τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τους ΕΟΕΣ, των οποίων τα μέλη έχουν 
περιορισμένη ευθύνη, να συνάψουν ασφαλιστήριες συμβάσεις για την κάλυψη των 
κινδύνων.  Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται ότι το κράτος μέλος εξακολουθεί να μη φέρει 
ευθύνη για το μέλος του που συμμετέχει στον ΕΟΕΣ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
παραθέσει την ευθύνη ως λόγο απόρριψης.

2.7 Δημοσίευση ενός ΕΟΕΣ στην Επίσημη Εφημερίδα

Η δημοσίευση της ίδρυσης ενός ΕΟΕΣ στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(σειρά C) πρέπει να επικροτηθεί, καθώς προσφέρει διαφάνεια και μεγαλύτερη προβολή.

3. Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης και προοπτικές

Παρότι οι προτάσεις αναθεώρησης είναι από πολλές απόψεις σωστές και σημαντικές, 
παραμένουν αδιευκρίνιστα ορισμένα ερωτήματα και ανεκπλήρωτες κάποιες επιθυμίες:

Παράλληλα με τις καθαρά τεχνικές βελτιώσεις, είναι ουσιαστικής σημασίας η ανάγκη να 
ληφθεί υπόψη και να αναγνωριστεί πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα, και σε όλα τα 
επίπεδα, ο ΕΟΕΣ ως πρωταρχικό μέσο για την υλοποίηση της εδαφικής συνεργασίας. 
Αυτό θα πρέπει να εκφραστεί και ως καλύτερη ενσωμάτωση του ΕΟΕΣ στα νομοθετικά 
μέτρα για την πολιτική συνοχής μετά το 2014. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση διαφόρων διασυνοριακών σχεδίων από ΕΟΕΣ 
απαιτείται επιπλέον βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων κανονισμών (ΕΤΠΑ, 
ΜΠΒ, ENPI).

Θα ήταν δυνατό και επιθυμητό να συμπεριληφθούν ρητά οι ΕΟΕΣ στις συμφωνίες σύνδεσης 
και εταιρικής σχέσης της ΕΕ. 

Η ύπαρξη των ΕΟΕΣ θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη σε όλους τους τομείς τόσο της 
ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής νομοθεσίας.

Η πλατφόρμα για τους ΕΟΕΣ που συστάθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει 
να λειτουργήσει ως βήμα ανταλλαγής εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και ως 
υποστηρικτικό και συμβουλευτικό όργανο για τους ΕΟΕΣ.

Δικαιολογημένο και εύλογο είναι το αίτημα να δοθεί στους ΕΟΕΣ δικαίωμα συμμετοχής σε 
όλα τα προγράμματα της ΕΕ, καθώς και σε πρωτοβουλίες και προκηρύξεις διαγωνισμών, 
που θα πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα.

Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται καλύτερη εδραίωση του ΕΟΕΣ στις επιμέρους τομεακές 
πολιτικές της ΕΕ. Για να γίνει αυτό, πρέπει καταρχάς να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση στις υπηρεσίες της Επιτροπής (mainstreaming). Φαίνεται απαράδεκτο το 
γεγονός ότι το προσωπικό άλλων γενικών διευθύνσεων εκτός της ΓΔ Περιφερειακής 
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Πολιτικής που ερωτήθηκε δεν είχε ακούσει ποτέ κάτι για το μέσο των ΕΟΕΣ, όπως 
επιβεβαίωσαν εκπρόσωποι διαφόρων ΕΟΕΣ.

Αποσαφήνιση απαιτούν ακόμα αμφισβητούμενα νομικά ζητήματα όπως η επιβολή 
συμβατικών απαιτήσεων ενός ΕΟΕΣ σε ένα άλλο κράτος μέλος. 

Συνολικά όμως το σχέδιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου οι ΕΟΕΣ να 
αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και προβολή στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνεργασίας είναι καλό και τεκμηριωμένο. 

Απευθύνεται έκκληση προς τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν με εύλογο και αποτελεσματικό 
τρόπο τα εθνικά τους μέτρα εφαρμογής. Δεν πρέπει να υπάρχει πλέον περιθώριο για 
αυθαίρετες και αντιφατικές ερμηνείες της νομοθεσίας. Οι εθνικές διοικήσεις στα κράτη μέλη 
πρέπει να κατανοήσουν ότι οι ΕΟΕΣ δεν ασκούν εξωτερική πολιτική και δεν είναι «τέρατα» 
που καταβροχθίζουν αρμοδιότητες και χρηματοδοτικούς πόρους. Είναι ιδιόμορφες ενώσεις με 
συγκεκριμένους σκοπούς και καθήκοντα, που δεν ασκούν αρμοδιότητες κυριαρχίας ούτε 
επιβαρύνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά αντίθετα διευκολύνουν τα υπουργεία 
στην άσκηση των καθηκόντων τους μέσω «εξωτερικής ανάθεσης» διοικητικών καθηκόντων.  
Εάν εδραιωθεί αυτή η αντίληψη στα κράτη μέλη, αυτό θα αποτελέσει ήδη μεγάλο κέρδος για 
πολλούς συμμετέχοντες και μελλοντικούς αιτούντες.


