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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την 
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και εφαρμογής αυτών των 
ομίλων
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0610/2),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 175, το άρθρο 209 παράγραφος 1 
και το άρθρο 212 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C7-0324/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της ...1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 EE C ... /Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 EE C ... /Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

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 
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.

(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 
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, καθώς και επιχειρήσεις που 
είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και χρηματοδοτούνται υπό 
τη μορφή αντιστάθμισης για την παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 
2012/21/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή του άρθρου 106 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή
αντιστάθμισης δημόσιας υπηρεσίας1.
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1 ΕΕ L 7, 11.1.2012, σ. 3.

Or. en

Αιτιολόγηση
Συνεκτικότητα με το Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Από το 1990 η ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία υποστηρίζεται από 
χρηματοοικονομικά μέσα βάσει της 
πολιτικής για τη συνοχή· στο πλαίσιο αυτό, 
η συνεργασία μεταξύ κράτους μέλους και 
τρίτης χώρας ήταν δυνατή σε περιορισμένο 
αριθμό περιπτώσεων. Για το λόγο αυτό, το 
νομικό μέσο ΕΟΕΣ πρέπει να ανοίξει και 
σε τέτοιου είδους πλαίσια συνεργασίας.

(11) Από το 1990 η ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία υποστηρίζεται από 
χρηματοοικονομικά μέσα βάσει της 
πολιτικής για τη συνοχή· στο πλαίσιο αυτό, 
η συνεργασία μεταξύ κράτους μέλους και 
τρίτης χώρας ήταν δυνατή σε περιορισμένο 
αριθμό περιπτώσεων. Για το λόγο αυτό, το 
νομικό μέσο ΕΟΕΣ πρέπει να ανοίξει και 
σε τέτοιου είδους πλαίσια συνεργασίας. Η
ίδρυση του εν λόγω ΕΟΕΣ πρέπει να 
συμμορφώνεται με ένα από τα κριτήρια
που αναφέρονται στο σημείο 2 του 
άρθρου 1, παράγραφος 4 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση
Συνεκτικότητα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 σημείο 2

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) Ο ΕΟΕΣ μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο και εκτός των 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας. 
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Στο πλαίσιο αυτό, οι κανονισμοί που 
διέπουν άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει 
να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την 
ειδική φύση των ΕΟΕΣ και να αξιοποιούν 
πλήρως τις δυνατότητές τους για την 
κατάρτιση των τομεακών πολιτικών της 
Ένωσης.  

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να εγκρίνουν τη σύμβαση 
εκτός εάν θεωρούν ότι η συμμετοχή ενός 
προτιθέμενου μέλους δεν είναι σύμφωνη 
με τον κανονισμό ΕΟΕΣ ή με άλλες 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, όσον 
αφορά τις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ που 
προβλέπονται στο σχέδιο σύμβασης, ή με 
το εθνικό πρωτογενές δίκαιο, όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες του προτιθέμενου 
μέλους, εκτός εάν η συμμετοχή αυτή δεν 
δικαιολογείται για σκοπούς δημόσιου 
συμφέροντος ή δημόσιας τάξης του εν 
λόγω κράτους μέλους ενώ θα πρέπει να 
αποκλείουν από το πεδίο άσκησης ελέγχου 
οποιαδήποτε εθνική διάταξη απαιτεί 
διαφορετικούς ή αυστηρότερους κανόνες 
και διαδικασίες από εκείνους που 
προβλέπονται στον κανονισμό ΕΟΕΣ.

(15) Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να εγκρίνουν τη σύμβαση 
εκτός εάν θεωρούν ότι η συμμετοχή ενός 
προτιθέμενου μέλους δεν είναι σύμφωνη
με τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού, ενώ θα πρέπει να 
αποκλείουν από το πεδίο άσκησης ελέγχου 
οποιαδήποτε εθνική διάταξη απαιτεί 
διαφορετικούς ή αυστηρότερους κανόνες 
και διαδικασίες από εκείνους που 
προβλέπονται στον κανονισμό ΕΟΕΣ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με το Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο α)
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α) Η διασυνοριακή συνεργασία, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Γειτονίας και του Μέσου Προενταξιακής 
Βοήθειας, θα πρέπει να περιλαμβάνει
συγκεκριμένα διατάξεις για τους ΕΟΕΣ. 
Οι μελλοντικές προενταξιακές συμφωνίες 
και συμφωνίες σύνδεσης της Ένωσης 
πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν
τους ΕΟΕΣ ως ειδική μορφή εταιρικής 
σχέσης. Επιπλέον, τα κράτη που 
επηρεάζονται πρέπει να εφαρμόσουν τον 
παρόντα κανονισμό προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συγκρότηση μελλοντικών
ομίλων.

Or. en

Τροπολογία 6

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 

(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. 
Συνεπώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο 
ΕΟΕΣ μπορεί επίσης να υλοποιεί δράσεις
με οικονομική συνεισφορά εκτός από την 
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ΕΟΕΣ πρέπει να ανατίθεται τουλάχιστον 
σε ένα μέλος από καθένα από τα 
εκπροσωπούμενα κράτη μέλη.

προβλεπόμενη στο πλαίσιο της ενωσιακής 
πολιτικής για τη συνοχή. Ο ΕΟΕΣ πρέπει 
να νοηθεί ως ένα παγκόσμιο μέσο 
συνεργασίας και, επομένως, πρέπει να 
αναγνωριστεί η καταλληλότητά του για 
συμμετοχή σε όλα τα ταμεία και 
προγράμματα της Ένωσης. 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

Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με το Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Παρόλο που προβλέπεται ότι τα 
καθήκοντα αυτά δεν αφορούν, μεταξύ 
άλλων, «ρυθμιστικές εξουσίες», που 
μπορούν να έχουν διαφορετικές νομικές 
συνέπειες σε διάφορα κράτη μέλη, πρέπει 
εντούτοις να διευκρινιστεί ότι η συνέλευση 
όλων των μελών του ΕΟΕΣ μπορεί να 
καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της χρήσης ενός στοιχείου υποδομής που 
διαχειρίζεται ο ΕΟΕΣ, 
συμπεριλαμβανομένων των δασμών και 
των τελών που πρέπει να καταβάλλουν οι 
χρήστες.

(22) Παρόλο που προβλέπεται ότι τα 
καθήκοντα αυτά δεν αφορούν, μεταξύ 
άλλων, «ρυθμιστικές εξουσίες», που 
μπορούν να έχουν διαφορετικές νομικές 
συνέπειες σε διάφορα κράτη μέλη, πρέπει 
εντούτοις να διευκρινιστεί ότι η συνέλευση 
όλων των μελών του ΕΟΕΣ μπορεί να 
καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της χρήσης ενός στοιχείου υποδομής ή τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες
είναι δυνατή η παροχή μιας υπηρεσίας
γενικού οικονομικού συμφέροντος και
που διαχειρίζεται ο ΕΟΕΣ, 
συμπεριλαμβανομένων των δασμών και 
των τελών που πρέπει να καταβάλλουν οι 
χρήστες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με το Άρθρο 1 παράγραφος 8 στοιχείο β).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23a) Όλοι οι ΕΟΕΣ θα πρέπει να 
διέπονται από μια ευρωπαϊκή νομική 
βάση για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων 
με άλλους ΕΟΕΣ ή άλλα νομικά πρόσωπα 
για την αίσια εκτέλεση κοινών έργων 
συνεργασίας. Καθιστώντας εφικτή τη 
σύναψη συμφωνιών με άλλες εδαφικές 
αρχές ή οντότητες που ενεργούν εκτός
του εδάφους που καλύπτει ο ΕΟΕΣ, κάτι
που εφαρμόζεται ειδικά για διακρατικά 
προγράμματα, η διάρθρωση μακρο-
περιφερειακών στρατηγικών θα 
μπορούσε να είναι πιο εύκολη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με το Άρθρο 1 παράγραφος 8 στοιχείο γ) (νέο).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 
σύμβαση δεν πρέπει να αρκείται μόνο σε 
μια γενική παραπομπή στο εφαρμοστέο 
δίκαιο, όπως προβλέπεται ήδη στο άρθρο 
2, αλλά να απαριθμεί τους ειδικούς 
ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ΕΟΕΣ ως νομική 
οντότητα ή για τις δραστηριότητές του. 
Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εν 

διαγράφεται
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λόγω εθνική νομοθεσία ή εθνικοί κανόνες 
μπορούν να είναι του κράτους μέλους στο 
οποίο τα καταστατικά όργανα ασκούν την 
εξουσία τους, ειδικά όταν το προσωπικό 
που εργάζεται υπό την ευθύνη του 
διευθυντή βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος από εκείνο όπου βρίσκεται η 
καταστατική έδρα του ή του κράτους 
μέλους όπου ο ΕΟΕΣ διεξάγει τις 
δραστηριότητές του ή διαχειρίζεται 
δημόσιες υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος ή υποδομές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σχεδόν αδύνατο να καταρτιστεί, εκ των προτέρων, κατάλογος των ευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών νομοθεσιών τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζει ο ΕΟΕΣ κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του και στο σύνολο του πεδίου του παρέμβασης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

32α) Τα παραδείγματα βέλτιστης 
πρακτικής των ΕΟΕΣ, που μπορεί να 
καταρτιστούν και να θεσπιστούν μέσω 
της πλατφόρμας επιτήρησης των ΕΟΕΣ 
της Επιτροπής των Περιφερειών, θα 
πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη
τους στόχους της ενωσιακής στρατηγικής 
για την «Ευρώπη 2020», καθώς και τις 
μακρο-περιφερειακές στρατηγικές.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να υπομνησθεί ότι ο ΕΟΕΣ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020» που αποτελούν το πλαίσιο της ενωσιακής 
αναπτυξιακής στρατηγικής. Η πλατφόρμα επιτήρησης των ΕΟΕΣ υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής των Περιφερειών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαχείρισης και 
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ανταλλαγής γνώσεων κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τη μεταβίβασή τους σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες
με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος και
χρηματοδοτούνται υπό τη μορφή 
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στην απόφαση 2012/21/ΕΕ της 
Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕΟΕΣ αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο και έχει τεράστιο δυναμικό για τη διαχείριση των 
υποδομών και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος προς όφελος των ευρωπαίων 
πολιτών, σε εδάφη που ενδιαφέρουν πολλά κράτη μέλη. Λόγω των καθηκόντων που επιτελούν 
αυτές οι επιχειρήσεις, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την υλοποίηση
του σκοπού του ΕΟΕΣ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούν τις 
αρχές της διαφάνειας, των ίσων ευκαιριών και της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδιαίτερα 
στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων και της απασχόλησης.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας ΕΟΕΣ μπορεί να απαρτίζεται από 
μέλη που προέρχονται από το έδαφος μόνο 

2. Ένας ΕΟΕΣ μπορεί να απαρτίζεται από 
μέλη που προέρχονται από το έδαφος μόνο 
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ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας 
ή υπερπόντιου εδάφους, εφόσον το εν 
λόγω κράτος μέλος θεωρεί ότι ο εν λόγω 
ΕΟΕΣ συμφωνεί με το πεδίο εφαρμογής 
της εδαφικής συνεργασίας του ή των 
διμερών σχέσεων με την τρίτη χώρα ή 
υπερπόντιο έδαφος.

ενός κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας 
ή υπερπόντιου εδάφους, εφόσον το εν 
λόγω κράτος μέλος θεωρεί ότι το 
αντικείμενο και η εντολή που 
περιλαμβάνει το σχέδιο σύμβασης που 
του υποβλήθηκε συμφωνεί με το πεδίο 
εφαρμογής:

α) της εδαφικής συνεργασίας του 
κράτους μέλους με την τρίτη χώρα ή το 
υπερπόντιο έδαφος ή 
β) ενός προγράμματος ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας με την τρίτη χώρα 
ή το υπερπόντιο έδαφος ή 
γ) των διμερών σχέσεων του κράτους 
μέλους με την τρίτη χώρα ή υπερπόντιο 
έδαφος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αδειοδότησης για τη δημιουργία ή μη ΕΟΕΣ των οποίων τα μέλη προέρχονται από 
ένα μόνο κράτος μέλος και από μία μόνο τρίτη χώρα ή υπερπόντιο έδαφος πρέπει να είναι 
αντικειμενικά και να αντιστοιχούν σε ένα από τρία κριτήρια που διατυπώνονται στην 
τροπολογία. Η δημιουργία αυτού του τύπου του ΕΟΕΣ δεν θα πρέπει να επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε κράτους μέλους.

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3. 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 
σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, ή το 

«3. Μετά τη γνωστοποίηση δυνάμει της 
παραγράφου 2 από προτιθέμενο μέλος, η 
ορισθείσα αρμόδια αρχή από κάθε
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκρίνει, 
λαμβανομένης υπόψη της συνταγματικής 
του δομής, τη συμμετοχή του 
προτιθέμενου μέλους στον ΕΟΕΣ, εκτός 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις, εάν 
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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.

κρίνει ότι η συμμετοχή αυτή:

α) δεν είναι σύμφωνη με τον παρόντα 
κανονισμό, ή το δίκαιο της Ένωσης όσον 
αφορά τις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ ή

β) δεν τηρεί το εθνικό δίκαιο όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες του προτιθέμενου μέλους, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 ή
γ) ότι δεν δικαιολογείται για λόγους 
δημόσιας τάξης του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Στην περίπτωση αυτή, η ορισθείσα 
αρμόδια αρχή από κάθε κράτος μέλος 
κοινοποιεί την αιτιολόγηση της άρνησής 
του ή προτείνει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις στη σύμβαση, ώστε να γίνει 
δυνατή η συμμετοχή του προτιθέμενου 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα ενός μέλους σε κάθε κράτος μέλος επαρκεί για να αιτιολογηθεί η συμμετοχή
όλων των μελών του ιδίου κράτους μέλους (άρθρο 7 παράγραφος 2). Οι διατάξεις του άρθρου 4 
παράγραφος 3 πρέπει να τεθούν στον έλεγχο του πεδίου αρμοδιοτήτων των μελών του ΕΟΕΣ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Η άρνηση μιας συμμετοχής που δεν δικαιολογείται από 
το δημόσιο συμφέρον είναι περιττή με την επανεξέταση της συμμόρφωσης της συμμετοχής του 
μέλους στις διατάξεις του κανονισμού, στον βαθμό που ο κανονισμός ορίζει ήδη το πεδίο 
παρέμβασης του ΕΟΕΣ στο άρθρο 1, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η σύμβαση και τα καταστατικά και 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις τους καταχωρίζονται ή/και 
δημοσιεύονται, ή και τα δύο, σύμφωνα με 
το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο του κράτους 
στο οποίο έχει την καταστατική έδρα του ο 
εν λόγω ΕΟΕΣ. Ο ΕΟΕΣ αποκτά νομική 
προσωπικότητα από την ημερομηνία της 
καταχώρισης ή της δημοσίευσης, εάν η 
ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. Τα 
μέλη ενημερώνουν τα οικεία κράτη μέλη, 
την Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την καταχώριση ή 
τη δημοσίευση της σύμβασης.

1. Η σύμβαση και τα καταστατικά και 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες
τροποποιήσεις τους καταχωρίζονται ή/και 
δημοσιεύονται, ή και τα δύο, σύμφωνα με 
το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο του κράτους 
στο οποίο έχει την καταστατική έδρα του ο 
εν λόγω ΕΟΕΣ και κατόπιν δημοσιεύονται 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη του ΕΟΕΣ. Ο 
ΕΟΕΣ αποκτά νομική προσωπικότητα από 
την ημερομηνία της καταχώρισης ή της 
δημοσίευσης στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει την καταστατική έδρα του ο εν λόγω 
ΕΟΕΣ, εάν η ημερομηνία αυτή είναι 
προγενέστερη. Τα μέλη ενημερώνουν τα 
οικεία κράτη μέλη και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την καταχώριση ή 
τη δημοσίευση της σύμβασης.

2. Ο ΕΟΕΣ διασφαλίζει ότι, εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από την καταχώριση ή 
δημοσίευση της σύμβασης, αποστέλλεται 
αίτημα στην Επιτροπή σύμφωνα με 
μορφότυπο που περιέχεται στο παράρτημα 
του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή
στη συνέχεια διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκειμένου να δημοσιευτεί στη 
σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση για τη 
σύσταση του ΕΟΕΣ, που περιέχει τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.»

2. Ο ΕΟΕΣ διασφαλίζει ότι, εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών από την καταχώριση ή 
δημοσίευση της σύμβασης, αποστέλλεται 
αίτημα στην Επιτροπή των Περιφερειών
σύμφωνα με μορφότυπο που περιέχεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή των Περιφερειών στη 
συνέχεια διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκειμένου να δημοσιευτεί στη 
σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση για τη 
σύσταση του ΕΟΕΣ, που περιέχει τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.»

Or. en

Αιτιολόγηση
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Η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση του μητρώου των ΕΟΕΣ
και τη λειτουργία της πλατφόρμας ΕΟΕΣ, πρέπει να διασφαλίσει τη δημοσίευση της σύμβασης
στη σειρά C. Η δημοσίευση της σύμβασης και των καταστατικών μόνο στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει την καταστατική έδρα του ο εν λόγω ΕΟΕΣ θα θεωρείται ότι εισάγει διακρίσεις, 
αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας και παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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 ή δράσεων που έχουν τη στήριξη 
της Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και/ή 
του Ταμείου Συνοχής.

Τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ μπορούν 
επίσης να αφορούν την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων που υποστηρίζονται από 
οποιοδήποτε άλλο ταμείο της Ένωσης. 

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 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».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ΕΟΕΣ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο
οποιουδήποτε προγράμματος της ΕΕ και να συμμετάσχουν σε κάθε πρόσκληση και
πρωτοβουλία. Η διατύπωση δεν είναι αρκετά σαφής για να εξασφαλιστεί ότι ο ΕΟΕΣ μπορεί να 
υλοποιεί επίσης δράσεις με οικονομική συνεισφορά της ΕΕ εκτός του πλαισίου της πολιτικής για 
τη συνοχή. Ο ΕΟΕΣ πρέπει να νοηθεί ως ένα μέσο συνεργασίας με την ευρύτερη σημασία και, 
επομένως, πρέπει να αναγνωριστεί η καταλληλότητά του για συμμετοχή σε όλα τα  ενωσιακά 
προγράμματα.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ωστόσο, η συνέλευση που μνημονεύεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
ενός ΕΟΕΣ μπορεί να καθορίσει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης 
ενός στοιχείου υποδομής το οποίο 
διαχειρίζεται ο ΕΟΕΣ, 
συμπεριλαμβανομένων των δασμών και 
τελών που πρέπει να καταβάλουν οι 
χρήστες.»

«Ωστόσο, η συνέλευση που μνημονεύεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
ενός ΕΟΕΣ μπορεί να καθορίσει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης 
ενός στοιχείου υποδομής το οποίο 
διαχειρίζεται ο ΕΟΕΣ, ή τους όρους και 
τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οποία 
είναι δυνατή η παροχή μιας υπηρεσίας 
γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων των δασμών και 
τελών που πρέπει να καταβάλουν οι 
χρήστες.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ΕΟΕΣ να ορίζουν τους δασμούς και τα τέλη για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που οργανώνουν χωρίς αντίστοιχη διαχείριση των 
υποδομών.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 8 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στην παράγραφο 5 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε ΕΟΕΣ μπορεί να συνάπτει 
σύμβαση με άλλον ΕΟΕΣ ή με κάθε 
οργανισμό που μπορεί να γίνει μέλος ενός 
ΕΟΕΣ προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα 
ευρωπαϊκό έργο εδαφικής συνεργασίας 
που υπάγεται στα κοινά καθήκοντα των 
ΕΟΕΣ ή παρόμοιων σχετικών 
οργανισμών.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τους στόχους της συνεργασίας, την 
κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των 
υπογραφόντων, τη διάρκεια και το 
εκτιμώμενο ποσό των υποχρεώσεων των 
υπογραφόντων καθώς και το εφαρμοστέο 
δίκαιο στη σύμβαση.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ΕΟΕΣ θα πρέπει να διέπονται από μια ευρωπαϊκή νομική βάση για τη σύναψη 
εταιρικών σχέσεων με άλλους ΕΟΕΣ ή άλλα νομικά πρόσωπα για την αίσια εκτέλεση κοινών 
έργων συνεργασίας. Η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με άλλες εδαφικές αρχές ή οντότητες 
που δρουν εκτός του εδάφους του ΕΟΕΣ, κάτι που ισχύει ειδικά για διακρατικά προγράμματα, 
θα ήταν πολύ χρήσιμη για τη διάρθρωση μακρο-περιφερειακών στρατηγικών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) το ειδικό ενωσιακό ή εθνικό 
εφαρμοστέο δίκαιο για τις 
δραστηριότητές του· το δεύτερο μπορεί 
να είναι το δίκαιο του κράτους μέλους 
στο οποίο ασκούν τις εξουσίες τους τα 
καταστατικά όργανα ή εκείνου στο οποίο 
ο ΕΟΕΣ διεξάγει τις δραστηριότητές του·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σχεδόν αδύνατο να καταρτιστεί, εκ των προτέρων, κατάλογος των ευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών νομοθεσιών τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζει ο ΕΟΕΣ κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του και στο σύνολο του πεδίου του παρέμβασης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν η ευθύνη τουλάχιστον ενός μέλους 
ΕΟΕΣ είναι περιορισμένη ή αποκλείεται 
λόγω της εθνικής νομοθεσίας βάσει της 
οποίας συνεστήθη το μέλος, τα λοιπά μέλη 
μπορούν επίσης να περιορίσουν την 
ευθύνη τους στη σύμβαση.

2α. Εάν η ευθύνη τουλάχιστον ενός μέλους 
ΕΟΕΣ είναι περιορισμένη ή αποκλείεται 
λόγω της εθνικής νομοθεσίας βάσει της 
οποίας συνεστήθη το μέλος, τα λοιπά μέλη 
μπορούν επίσης να περιορίσουν την 
ευθύνη τους στη σύμβαση.

Η ονομασία των ΕΟΕΣ των οποίων τα 
μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη 
περιλαμβάνει τον όρο «περιορισμένη 
ευθύνη».

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφοράς και 
οι συμβάσεις που έχει συνάψει ένας 
ΕΟΕΣ τα μέλη του οποίου έχουν 
περιορισμένη ευθύνη πρέπει να 
αναφέρουν ότι ο ΕΟΕΣ έχει 
«περιορισμένη» ευθύνη, και/ή τα μέλη 
που έχουν περιορισμένη ευθύνη καθώς 
και τα στοιχεία της ασφαλιστήριας 
σύμβασης που ενδεχομένως έχει 
υπογράψει ο ΕΟΕΣ.

Η υποχρέωση δημοσιότητας της 
σύμβασης, των καταστατικών και των 

Η υποχρέωση δημοσιότητας της 
σύμβασης, των καταστατικών και των 
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λογαριασμών ενός ΕΟΕΣ τα μέλη του 
οποίου έχουν περιορισμένη ευθύνη είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που 
απαιτείται για άλλα είδη νομικών 
οντοτήτων, τα μέλη των οποίων έχουν 
περιορισμένη ευθύνη και οι οποίες έχουν 
συσταθεί δυνάμει της νομοθεσίας του 
κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει 
την καταστατική του έδρα.

λογαριασμών ενός ΕΟΕΣ τα μέλη του 
οποίου έχουν περιορισμένη ευθύνη είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που 
απαιτείται για άλλα είδη νομικών 
οντοτήτων, τα μέλη των οποίων έχουν 
περιορισμένη ευθύνη και οι οποίες έχουν 
συσταθεί δυνάμει της νομοθεσίας του 
κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει 
την καταστατική του έδρα.

Στην περίπτωση ΕΟΕΣ του οποίου τα μέλη 
έχουν περιορισμένη ευθύνη τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτήσουν από τον ΕΟΕΣ να 
συνάψει τις αναγκαίες ασφαλιστήριες 
συμβάσεις για την κάλυψη των κινδύνων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες του 
ΕΟΕΣ.»

Στην περίπτωση ΕΟΕΣ του οποίου τα μέλη 
έχουν περιορισμένη ευθύνη τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτήσουν από τον ΕΟΕΣ να 
συνάψει τις αναγκαίες ασφαλιστήριες 
συμβάσεις για την κάλυψη των κινδύνων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες του 
ΕΟΕΣ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνον οι δυνάμει πιστωτές του ΕΟΕΣ έχουν συμφέρον να γνωρίζουν εκ των προτέρων την 
έκταση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του ΕΟΕΣ· για τον λόγο αυτό η αναφορά 
«περιορισμένη», που έχει προστεθεί στην ονομασία του ΕΟΕΣ δεν αντανακλά την έκταση των 
οικονομικών υποχρεώσεων των μελών και των συστημάτων ασφάλισης που πιθανώς 
απολαμβάνει ο ΕΟΕΣ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτεί την 
πλατφόρμα ΕΟΕΣ της ΕτΠ να μεριμνά 
για την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων των ήδη ιδρυθέντων και 
υπό ίδρυση ΕΟΕΣ, να οργανώνει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να 
εντοπίζει τις κοινές προκλήσεις και να 
εισηγείται την καλύτερη ένταξη των 
ΕΟΕΣ στο πλαίσιο των τομεακών 
πολιτικών της Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλατφόρμα ΕΟΕΣ είναι το κατάλληλο εργαλείο για την επιτήρηση των ΕΟΕΣ και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ήδη 
ιδρυθέντες και υπό ίδρυση ΕΟΕΣ, προκειμένου ο ΕΟΕΣ να αξιοποιηθεί καλύτερα στις τομεακές 
πολιτικές της ΕΕ.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Έως τα μέσα του 2018 η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης για την 
εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια προς το 
σκοπό, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
και τις δυνατότητες απλούστευσης του 
παρόντος κανονισμού.

«Έως τα μέσα του 2018 η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης για την 
εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια προς το
σκοπό, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία,
την ενσωμάτωση στις διάφορες
υπηρεσίες της Επιτροπής και από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης και τις δυνατότητες απλούστευσης 
του παρόντος κανονισμού. 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης βασίζονται σε 
δείκτες που θα εγκρίνει η Επιτροπή με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 17α.»

Η Επιτροπή θα λάβει την αρμοδιότητα να
εγκρίνει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το Άρθρο 17α, που 
καθορίζουν τους δείκτες βάσει των 
οποίων συντάσσονται οι εκθέσεις
αξιολόγησης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται καλύτερη εδραίωση των ΕΟΕΣ στις επιμέρους τομεακές πολιτικές της ΕΕ. Για το 
σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενσωμάτωση του 
μέσου στις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το 
δυναμικό των ΕΟΕΣ και εκτός των πλαισίων των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Άρθρο 17 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η δικαιοδοσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο. 

1. Η δικαιοδοσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον με αφετηρία την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από...*. 
Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά 
με την ανάθεση εξουσίας το αργότερο 9 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός 3 μηνών 
πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή
το Συμβούλιο.

Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση 
αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση 
αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει 
την εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4. Μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί 
σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν 
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ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από την παρέλευση της εν λόγω 
χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το 
ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν 
αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 3 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την 
παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 
την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω 
προθεσμία παρατείνεται κατά 3 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της περιόδου 
αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις.
Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο αντιταχθούν σε κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδοθείσα πράξη, αυτή 
δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
προβάλλει αντιρρήσεις για την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη αιτιολογεί αυτή του 
την ενέργεια.»

_______________
* Παρεμβάλλεται η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν οι ΕΟΕΣ που συστάθηκαν πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού, μεταβάλουν τη σύμβαση και 
το καταστατικό τους, μπορούν να 
επιλέξουν να υπόκεινται στις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού. Εάν το 
επιλέξουν, πρέπει να υποδείξουν αυτή την 
επιλογή στα αρχεία του οργανισμού που
έχει την αρμοδιότητα να τροποποιήσει τη 
σύμβαση και το καταστατικό τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ήδη συσταθέντες ΕΟΕΣ πρέπει να μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που είναι ευνοϊκότερες από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού αποσκοπεί στη μείωση των νομικών και
διοικητικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι ΕΟΕΣ όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης, 
ίδρυσης, εκτέλεσης των καθηκόντων τους και διαχείρισης του προσωπικού τους. Η πρόταση 
της Επιτροπής έχει ως στόχο να εξαλειφθούν τα εμπόδια και να αποσαφηνιστούν νομικές 
αβεβαιότητες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ασυνεπή εφαρμογή του κανονισμού από τα 
κράτη μέλη, αντιμετωπίζοντας μια σειρά εμποδίων για την ορθή υλοποίηση των ΕΟΕΣ. Μόνο
εάν απλουστευθούν και αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τον ΕΟΕΣ θα είναι εφικτή η 
απαραίτητη ασφάλεια δικαίου και η δημιουργία ισχυρότερων κινήτρων για τους 
μελλοντικούς εταίρους προκειμένου να εντείνουν τη συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. 
Ενισχύοντας την ελκυστικότητα, η αναθεώρηση αυτή μπορεί να ενθαρρύνει τη χρήση του 
ΕΟΕΣ ως το προτιμώμενο μέσο για την εδαφική συνεργασία εντός της ΕΕ καθώς και στα 
εξωτερικά της σύνορα. Ο εισηγητής τονίζει ταυτόχρονα τον εθελοντικό χαρακτήρα του 
μέσου και ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει και θα συνεχίσουν να αποφασίζουν
σχετικά με τα καταλληλότερα μέτρα για τη συνεργασία τους. 

Ο εισηγητής χαιρετίζει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΕΟΕΣ και ιδιαίτερα τη 
συμπερίληψη των δημοσίων επιχειρήσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ως
πιθανά μέλη. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή φαίνεται να έχει παραλείψει τις δημόσιες-
ιδιωτικές συνεργασίες που παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Μια
αντίστοιχη τροπολογία αποσκοπεί επομένως στη διεύρυνση του καταλόγου των επιχειρήσεων
με όσες είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
όπως ορίζεται στην απόφαση1 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την τόνωση της συνεργασίας
στις δημόσιες μεταφορές, την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια ή την ύδρευση.

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει ρητά να διευκολυνθεί η δημιουργία των ΕΟΕΣ με εταίρους 
από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για εταίρους προερχόμενους από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Πρόθεση είναι να τροποποιηθούν τα κριτήρια προκειμένου να 
εξουσιοδοτηθεί ένας ΕΟΕΣ 1-προς-1, δηλαδή ένας ΕΟΕΣ που απαρτίζεται από μία οντότητα 
προερχόμενη από ένα κράτος μέλος της ΕΕ και μία οντότητα από τρίτη χώρα ή υπερπόντιο 
έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι αναγκαία μια διευκρίνιση 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ιδέα της τεκμηριωμένης έγκρισης ή απόρριψης της ίδρυσης
ενός ΕΟΕΣ, δηλαδή ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια κατά την 
αξιολόγηση τους. 

Ο εισηγητής υποστηρίζει ένα one-stop-shop, δηλαδή μια ενιαία αρχή που διορίζεται από το 
κράτος μέλος και αποφασίζει σχετικά με την έγκριση ενός νέου ΕΟΕΣ, αντί διάφορων
κυβερνητικών τμημάτων. Αυτό δεν σημαίνει μία και μόνο αρχή ανά κράτος μέλος, κάτι που 
στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτό, καθώς τα ομοσπονδιακά κράτη μέλη της ΕΕ
αποτελούνται από ομοσπονδιακές οντότητες που έχουν την αρμοδιότητα να εγκρίνουν ΕΟΕΣ, 
αλλά έχει ως στόχο την αποφυγή ασαφούς ορολογίας και τη μείωση της διάρκειας των 
διαδικασιών, εξαιτίας της παρέμβασης των διαφόρων εθνικών υπουργείων σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Επαναλαμβάνεται ότι πρόθεση του εισηγητή είναι η δημιουργία μιας πρακτικής

                                               
1 C(2011) 9380 τελικό.
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τεκμηριωμένης απόρριψης ή έγκρισης και ο ορισμός μίας αρμόδιας αρχής ανά κράτος μέλος.   

Η πλατφόρμα ΕΟΕΣ που συστάθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών συγκεντρώνει όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο και παρέχει ένα υποστηρικτικό και 
συμβουλευτικό φόρουμ για ήδη ιδρυθέντες και υπό ίδρυση ΕΟΕΣ. 

Η Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση του μητρώου των
ΕΟΕΣ και τη λειτουργία της πλατφόρμας ΕΟΕΣ, πρέπει να διασφαλίσει τη δημοσίευση της 
σύμβασης ενός νέου ΕΟΕΣ στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας. Μια καλή συνεργασία
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών θα 
διευκολύνει επίσης και θα προωθήσει την καλύτερη χρήση του ΕΟΕΣ στις τομεακές 
πολιτικές της ΕΕ.

Υπάρχουν εδραιωμένα εμπόδια στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΟΕΣ, τα οποία 
προκλήθηκαν κυρίως από τη μακρά εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη
και τον ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ των αρχών. Είναι εξίσου αποτέλεσμα της ανεπαρκούς
ενσωμάτωσης σε τομεακές πολιτικές της ΕΕ. Ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει ότι ο ΕΟΕΣ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός του πλαισίου της περιφερειακής πολιτικής και εδαφικής 
συνεργασίας. Η ΕΕ έχει αναπτύξει ήδη διασυνοριακές δομές στις τομεακές πολιτικές, όπως 
την έρευνα (ERIC - Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής). Άλλες δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
(που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ), οι διασυνοριακές υπηρεσίες απασχόλησης που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, η κοινή διαχείριση των υποδομών ΔΕΔ ή το μέσο
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για διευρωπαϊκά έργα, μπορούν να διεκπεραιωθούν 
από ΕΟΕΣ, συνεισφέροντας στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή. Για να
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να
παρέχει πληροφορίες και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σε διάφορες υπηρεσίες της. Σε 
ένα δεύτερο στάδιο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα μπορούσαν να ενσωματώσουν τον ΕΟΕΣ
διασφαλίζοντας την καταλληλότητα αυτών των οντοτήτων για όλες τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που απευθύνονται σε δημόσιους οργανισμούς.

Επιπλέον, ο εισηγητής θα ήθελε να συζητήσει μια σειρά από πρόσθετα θέματα. Αρκετοί 
ΕΟΕΣ έχουν αναφέρει προβλήματα όταν αιτούνται κοινοτικής χρηματοδότησης, κυρίως 
επειδή θεωρούνται ενιαία οντότητα και όχι μορφή σύμπραξης που απαρτίζεται από τα μέλη 
του ΕΟΕΣ. Στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα με δυνατότητα συμμετοχής 
μόνο κοινοπραξιών, ο ΕΟΕΣ θα πρέπει επίσης να θεωρείται αυτόματα κατάλληλος, χωρίς την 
ανάγκη για επιπλέον εταίρους. 

Μελλοντικά σχετικά νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να εξετάσουν τον ΕΟΕΣ ως παράγοντα 
διαμεσολάβησης και ενίσχυσης της εδαφικής συνεργασίας. Για παράδειγμα, ο ΕΟΕΣ θα 
μπορούσε να ενεργήσει εντός της ενιαίας αγοράς ως διασυνοριακός φορέας προμηθειών και 
θα πρέπει συνεπώς να συνυπολογισθεί στην πράξη της ενιαίας αγοράς και τις συνοδευτικές 
νομοθετικές προτάσεις. 

Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον για τον ΕΟΕΣ, απλοποιώντας τη διαχείριση του ΦΠΑ, 
αποφεύγοντας καταστάσεις διπλής φορολόγησης και παρέχοντας φορολογικά κίνητρα όπου 
είναι δυνατόν χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού.
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Είναι σημαντικό να δοθεί στους ΕΟΕΣ η δυνατότητα υπογραφής συμφωνιών με άλλες
εδαφικές αρχές ή οντότητες που δρουν εκτός του εδάφους του ΕΟΕΣ. Αυτές οι συνεργασίες
θα ήταν πολύ χρήσιμες για τη διάρθρωση μακρο-περιφερειακών στρατηγικών και τη 
συμμετοχή εταίρων με την ευρύτερη έννοια, για παράδειγμα πόλεων από τρίτες χώρες ή
δομών όπως το ESPON, που δεν θα συμμετείχαν διαφορετικά. 

Για να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του, ο κανονισμός δεν πρέπει να υπόκειται σε
αυθαίρετη και αντιφατική ερμηνεία από τα κράτη μέλη, που σε ορισμένες περιπτώσεις
αντιβαίνουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Η αφομοίωσης των ΕΟΕΣ στους υφιστάμενους 
εθνικούς φορείς (π.χ. syndicat mixte στη Γαλλία) μπορεί να είναι αντιπαραγωγική. Ο ΕΟΕΣ
είναι ένα ευρωπαϊκό μέσο sui generis και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Τα κράτη 
μέλη και οι εθνικές διοικήσεις τους πρέπει να κατανοήσουν ότι οι ΕΟΕΣ δεν επιβαρύνουν 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς και δεν αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητές τους. Οι ΕΟΕΣ
είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο με εξαιρετικές δυνατότητες όσον αφορά τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου και του λειτουργικού κόστους και, συνεπώς, για την ενθάρρυνση και 
ενίσχυση της διαδικασίας εδαφικής συνεργασίας στην ΕΕ, αλλά και μεταξύ των κρατών
μελών και τρίτων χωρών.


