
 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 14.7.2004 
COM(2004) 496 τελικό 

2004/0168 (COD) 

  

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) 

(υποβληθείσα από την Επιτροπή) 



 

EL 2   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Τα κράτη µέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες 
κατά την υλοποίηση και διαχείριση δράσεων διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας επειδή έχουν διαφορετικές νοµοθεσίες και διαδικασίες. Προκειµένου να 
µειωθούν αυτές οι δυσκολίες απαιτείται η λήψη κατάλληλων µέτρων σε κοινοτικό επίπεδο.  

Η αρµονική ανάπτυξη ολόκληρης της κοινοτικής επικράτειας και η ενίσχυση της 
οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής συνεπάγεται εντονότερη διασυνοριακή 
συνεργασία και την υιοθέτηση µέτρων για την βελτίωση των συνθηκών υλοποίησης της 
διασυνοριακής συνεργασίας. 

Προς τον σκοπό αυτό το άρθρο 159, τρίτη παράγραφος προβλέπει την ανάληψη ειδικών 
δράσεων εκτός του πλαισίου των Ταµείων που αποτελούν το αντικείµενο της πρώτης 
παραγράφου του εν λόγω άρθρου προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της συνθήκης για 
µεγαλύτερη οικονοµική και κοινωνική συνοχή. 

Προκειµένου να υπερπηδηθούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζει η διασυνοριακή συνεργασία 
απαιτείται να θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα µέσο συνεργασίας το οποίο να επιτρέπει τη 
δηµιουργία οµίλων συνεργασίας στην επικράτεια της κοινότητας, να έχει νοµική υπόσταση 
και να φέρει το όνοµα «Ευρωπαϊκός Όµιλος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας» (ΕΟ∆Σ). Η 
προσφυγή στον ΕΟ∆Σ θα πρέπει να είναι προαιρετική. 

Στον ΕΟ∆Σ παρέχεται η δυνατότητα να ενεργεί εξ ονόµατος των µελών του, ιδίως των 
περιφερειακών και τοπικών αρχές που τον συγκροτούν. Τα καθήκοντα που του ανατίθενται 
πρέπει να ορισθούν από τα µέλη του στα πλαίσια µιας σύµβασης ευρωπαϊκής διασυνοριακής 
συνεργασίας. 

Ο ΕΟ∆Σ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί είτε για την υλοποίηση προγραµµάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, ιδίως από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία καθώς και προγραµµάτων διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, 
είτε για την υλοποίηση προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας που πραγµατοποιούνται 
µε αποκλειστική πρωτοβουλία των κρατών µελών και των περιφερειακών και τοπικών τους 
αρχών χωρίς οικονοµική συνεισφορά της Κοινότητας. 

Η οικονοµική ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των κρατών µελών 
δεν επηρεάζεται από την συγκρότηση ΕΟ∆Σ όσον αφορά την διαχείριση τόσο των 
κοινοτικών όσο και των εθνικών κονδυλίων. 

Οι αρµοδιότητες που ασκούν οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές ως δηµόσιες αρχές, ιδίως 
οι αστυνοµικές και κανονιστικές τους εξουσίες, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
αντικείµενο σύµβασης. 
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2004/0168 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159 τρίτο 
εδάφιο, 

την πρόταση της Επιτροπής1, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης4,  

Εκτιµώντας τα εξής : 

(1) Το άρθρο 159 παράγραφος 3 της συνθήκης προβλέπει ειδικές δράσεις, οι οποίες 
αποφασίζονται εκτός των πλαισίων των ταµείων τα οποία αποτελούν αντικείµενο της 
πρώτης παραγράφου, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και 
οικονοµικής συνοχής που θέτει η συνθήκη. Η αρµονική ανάπτυξη ολόκληρης της 
κοινοτικής επικράτειας και η µεγαλύτερη οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
συνεπάγονται την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Προς το σκοπό αυτό 
ενδείκνυται να θεσπισθούν τα µέτρα που απαιτούνται για την βελτίωση των 
προϋποθέσεων υλοποίησης των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας. 

(2) Λαµβανοµένων υπόψη των σηµαντικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα κράτη 
µέλη, και ιδίως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την υλοποίηση και τη 
διαχείριση δράσεων διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας 
λόγω των διαφορετικών εθνικών νοµοθεσιών και διαδικασιών, απαιτείται η λήψη 
µέτρων για τον περιορισµό αυτών των δυσκολιών. 

                                                 
1 ΕΕ C […], της […], σ. […]. 
2 ΕΕ C […], της […], σ. […]. 
3 ΕΕ C […], της […], σ. […]. 
4 ΕΕ C […], της […], σ. […]. 
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(3) Λαµβανοµένης υπόψη της σηµαντικής αύξησης των χερσαίων και θαλάσσιων 
συνόρων της Κοινότητας µετά την διεύρυνση, απαιτείται να ενισχυθεί η 
διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασίας στην Κοινότητα. 

(4) Τα υφιστάµενα µέσα, όπως ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού Σκοπού, 
αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την οργάνωση συγκροτηµένης συνεργασίας των 
προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
INTERREG κατά την διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού 2000-2006. 

(5) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. (…) περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής προβλέπει αύξηση των µέσων για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας. 

(6) Κατά παρόµοιο τρόπο απαιτείται η διευκόλυνση και η παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας που υλοποιούνται χωρίς την 
οικονοµική συνεισφορά της Κοινότητας. 

(7) Προκειµένου να υπερπηδηθούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζει η διασυνοριακή 
συνεργασία, απαιτείται να θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα µέσο συνεργασίας το 
οποίο να επιτρέπει τη δηµιουργία οµίλων συνεργασίας στην επικράτεια της 
κοινότητας, να έχει νοµική υπόσταση και να φέρει το όνοµα «Ευρωπαϊκός Όµιλος 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας» (ΕΟ∆Σ). Η προσφυγή στον ΕΟ∆Σ θα πρέπει να είναι 
προαιρετική. 

(8) Ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στον ΕΟ∆Σ να ενεργεί εξ ονόµατος των µελών 
του, ιδίως των περιφερειακών και των τοπικών αρχές που τον συγκροτούν. 

(9) Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ΕΟ∆Σ θα πρέπει να ορισθούν στα πλαίσια 
µιας σύµβασης ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας που στο εξής αναφέρεται ως 
«σύµβαση». 

(10) Τα µέλη είναι δυνατόν να αποφασίσουν την συγκρότηση ΕΟ∆Σ είτε ως ξεχωριστού 
νοµικού προσώπου είτε να αναθέσουν τα καθήκοντα του σε ένα από τα µέλη. 

(11) Ο ΕΟ∆Σ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί είτε για την υλοποίηση 
προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηµατοδοτούνται από την 
Κοινότητα, ιδίως από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
(…) και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. (…) για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, καθώς και προγραµµάτων διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, 
είτε για την υλοποίηση προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας που 
πραγµατοποιούνται µε αποκλειστική πρωτοβουλία των κρατών µελών και των 
περιφερειακών και τοπικών τους αρχών χωρίς οικονοµική συνεισφορά της 
Κοινότητας. 

(12) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η οικονοµική ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών καθώς και των κρατών µελών δεν επηρεάζεται από την συγκρότηση ΕΟ∆Σ 
όσον αφορά την διαχείριση τόσο των κοινοτικών όσο και των εθνικών κονδυλίων. 
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(13) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι αρµοδιότητες που εξασκούν οι περιφερειακές και οι 
τοπικές αρχές ως δηµόσιες αρχές, ιδίως οι αστυνοµικές και κανονιστικές τους 
εξουσίες, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο σύµβασης. 

(14) Ο ΕΟ∆Σ θα πρέπει να θεσπίζει ο καταστατικό του και να συγκροτεί τα δικά του 
όργανα και κανόνες όσον αφορά τον προϋπολογισµό και την εξάσκηση της 
οικονοµικής του ευθύνης. 

(15) ∆εδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις αποτελεσµατικής 
διασυνοριακής συνεργασίας, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό από τα 
κράτη µέλη αλλά µπορούν να δηµιουργηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα είναι δυνατόν να πάρει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας, 
που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα 
απαιτούµενα για την επίτευξη των στόχων του, δεδοµένου ότι η προσφυγή στον 
ΕΟ∆Σ είναι προαιρετική σύµφωνα µε το συνταγµατικό σύστηµα κάθε κράτους 
µέλους. 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Φύση του ΕΟ∆Σ 

1. Είναι δυνατόν να συγκροτηθεί όµιλος συνεργασίας σε κοινοτικό έδαφος υπό τη 
µορφή Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας, που στο εξής αναφέρεται 
ως «ΕΟ∆Σ», υπό τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού. 

2. Ο ΕΟ∆Σ έχει νοµική υπόσταση. 

3. Στόχος του ΕΟ∆Σ είναι να διευκολύνει και να προωθεί την διασυνοριακή 
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών καθώς και µεταξύ περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.  

Στα ίδια πλαίσια είναι δυνατόν να έχει ως στόχο να διευκολύνει και να προωθεί την 
διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Άρθρο 2 

Σύνθεση 

1. Ο ΕΟ∆Σ είναι δυνατόν να αποτελείται από κράτη µέλη ή/και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές ή/και τοπικούς δηµόσιους φορείς, που στο εξής αναφέρονται ως 
«µέλη». 

2. Η συγκρότηση ΕΟ∆Σ αποφασίζεται µε πρωτοβουλία των µελών του.  
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3. Τα µέλη είναι δυνατόν να αποφασίσουν την συγκρότηση ΕΟ∆Σ ως ξεχωριστού 
νοµικού προσώπου ή να αναθέσουν τα καθήκοντα του σε ένα από τα µέλη. 

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες 

1. Ο ΕΟ∆Σ εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τα µέλη του σύµφωνα µε 
τον παρόντα κανονισµό. Οι αρµοδιότητές του καθορίζονται µε σύµβαση ευρωπαϊκής 
διασυνοριακής συνεργασίας, που στο εξής αναφέρεται ως «σύµβαση», η οποία 
συµφωνείται µεταξύ των µελών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού. 

2. Στα πλαίσια των καθηκόντων του ο ΕΟ∆Σ ενεργεί υπέρ των µελών του. Προς τον 
σκοπό αυτό ο ΕΟ∆Σ αποκτά την νοµική υπόσταση που προβλέπεται για τα νοµικά 
πρόσωπα από τις εθνικές νοµοθεσίες. 

3. Στον ΕΟ∆Σ είναι δυνατόν να ανατεθεί είτε η υλοποίηση προγραµµάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, ιδίως 
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είτε η υλοποίηση κάθε άλλης δράσης διασυνοριακής 
συνεργασίας µε ή χωρίς κοινοτική οικονοµική παρέµβαση. 

Η συγκρότηση ΕΟ∆Σ δεν επηρεάζει την οικονοµική ευθύνη των µελών του ή των 
κρατών µελών ούτε για τα κοινοτικά ούτε για τα εθνικά κονδύλια. 

4. Η σύµβαση δεν είναι δυνατόν να αφορά την εκχώρηση εξουσιών δηµόσιας αρχής 
ιδίως αστυνοµικών και νοµοθετικών εξουσιών. 

Άρθρο 4 

Σύµβαση ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας 

1. Κάθε ΕΟ∆Σ αποτελεί αντικείµενο σύµβασης.  

2. Η σύµβαση καθορίζει τα καθήκοντα του ΕΟ∆Σ, την διάρκειά του και τους όρους 
διάλυσής του. 

3. Η σύµβαση περιορίζεται αποκλειστικά στον τοµέα της διασυνοριακής συνεργασίας 
που καθορίζουν τα µέλη του.  

4. Η σύµβαση προβλέπει τις ευθύνες κάθε µέλους όσον αφορά τον ΕΟ∆Σ και σε σχέση 
µε τρίτα µέρη.  

5. Στη σύµβαση προσδιορίζεται η νοµοθεσία που διέπει την ερµηνεία και την 
εφαρµογή της. Η ισχύουσα νοµοθεσία είναι εκείνη ενός των εµπλεκόµενων κρατών 
µελών. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µελών αρµόδια είναι τα δικαστήρια του 
κράτους µέλους του οποίου η νοµοθεσία διέπει τη σύµβαση. 
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6. Η σύµβαση προβλέπει τους κανόνες αµοιβαίας αναγνώρισης στον τοµέα του 
ελέγχου. 

7. Οι προϋποθέσεις παραχώρησης ή ανάθεσης καθηκόντων παροχής δηµόσιας 
υπηρεσίας στον ΕΟ∆Σ στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας πρέπει να 
καθορίζονται στη σύµβαση µε βάση την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία.  

8. Η σύµβαση κοινοποιείται σε όλα τα µέλη της και στα κράτη µέλη. 

Άρθρο 5 

Καταστατικό 

1. Ο ΕΟ∆Σ θεσπίζει το καταστατικό του µε βάση τη σύµβαση. 

2. Το καταστατικό περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τον κατάλογο των µελών του οµίλου, 

β) το αντικείµενο και τα καθήκοντα του ΕΟ∆Σ και τις σχέσεις του οµίλου µε τα 
µέλη, 

γ) την ονοµασία του οµίλου και τη διεύθυνση της έδρας του, 

δ) τα όργανα του οµίλου και τις αρµοδιότητές τους, τη λειτουργία του οµίλου, 
τον αριθµός εκπροσώπων των µελών στα όργανα, 

ε) τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΟ∆Σ, 

στ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας, 

ζ) τους κανόνες λειτουργίας του οµίλου, ιδίως όσον αφορά την διοίκηση του 
προσωπικού, τις διαδικασίες πρόσληψης, τη φύση των συµβάσεων 
προσωπικού, που εγγυώνται τη σταθερότητα των δράσεων συνεργασίας, 

η) τους κανόνες που διέπουν τις οικονοµικές συνεισφορές των µελών καθώς και 
τους κανόνες για το λογιστικό σύστηµα και τον προϋπολογισµό, 

θ) τον ορισµό ανεξάρτητου οργανισµού για τον δηµοσιονοµικό και εξωτερικό 
έλεγχο. 

3. Στην περίπτωση που τα καθήκοντα του ΕΟ∆Σ ανατεθούν σε ένα µέλος σύµφωνα µε 
το άρθρο 2 παράγραφος 3, το καταστατικό είναι δυνατόν να αποτελεί µέρος της 
σύµβασης. 

4. Μετά την έγκριση του καταστατικού ο ΕΟ∆Σ είναι εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2. 
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Άρθρο 6 

Όργανα 

1. Ο ΕΟ∆Σ εκπροσωπείται από διευθυντή που ενεργεί για λογαριασµό του. 

2. Ο ΕΟ∆Σ είναι δυνατόν να διαθέτει συνέλευση που αποτελείται από εκπροσώπους 
των µελών του. 

3. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να προβλέπονται και άλλα όργανα. 

Άρθρο 7 

Προϋπολογισµός 

4. Ο ΕΟ∆Σ συντάσσει ετήσιο σχέδιο προϋπολογισµού που εγκρίνεται από τα µέλη του. 
Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, που πιστοποιείται από εµπειρογνώµονες 
ανεξάρτητους ως προς τα µέλη του. 

5. Τα µέλη φέρουν οικονοµική ευθύνη ανάλογα µε την συνεισφορά τους στον 
προϋπολογισµό µέχρι την εξόφληση του χρέους του ΕΟ∆Σ. 

Άρθρο 8 

∆ηµοσιότητα 

Η σύµβαση ίδρυσης ΕΟ∆Σ που έχει την δυνατότητα να ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παράγραφος 4, δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την 
στιγµή αυτή η νοµική του υπόσταση αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη µέλη. 

Η δηµοσίευση περιλαµβάνει την ονοµασία του ΕΟ∆Σ, το αντικείµενό του, τον κατάλογο των 
µελών του και τη διεύθυνση της έδρας του. 

Άρθρο 9 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007. 



 

EL 9   EL 

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

Βρυξέλλες, […]. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
[…] […] 


