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1. Γενικό πλαίσιο

Τα εθνικά σύνορα χωρίζουν, από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη τις 
μεθοριακές κοινότητες και αποτελούν εμπόδιο για τη συνεκτική διαχείριση αυτών των 
εδαφών. Μέχρι σήμερα, οι εθνικές πολιτικές παραμελούσαν συχνά αυτές τις ζώνες οι οποίες 
θεωρούνται ως περιφερειακές ζώνες του εθνικού εδάφους. Ωστόσο, η Ενιαία Αγορά και η 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), με την προοπτική της διεύρυνσης, αλλάζουν 
σταδιακά αυτή την τάση και η διασυνοριακή συνεργασία καθίσταται πλέον μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Μεταξύ των βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της διασυνοριακής, διεθνικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνεται η ενοποίηση και η ισόρροπη και 
αρμονική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εδάφους.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ο οποίος 
προβλέπεται στη συνθήκη, η παράγραφος 3 του άρθρου 159 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας επιτρέπει την ανάληψη ειδικών δράσεων πέρα από τα πλαίσια των Ταμείων και 
με την επιφύλαξη των μέτρων που αποφασίζονται στα πλαίσια των άλλων πολιτικών της 
Κοινότητας.

Με αυτή τη νομική βάση, και σε συμφωνία με τον γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, αναλήφθηκε το 1989 η κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα δράσης το οποίο συμπληρώνει τα μέτρα των Διαρθρωτικών Ταμείων 
ενθαρρύνοντας τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Το 
INTRERREG III είναι επί του παρόντος η κοινοτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2000-2006. Το INTERREG III έχει 
τρία σκέλη:  σκέλος A (διασυνοριακή συνεργασία), σκέλος Β (διακρατική συνεργασία) και 
σκέλος Γ (διαπεριφερειακή συνεργασία). Το σκέλος A αναφέρεται στη διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ γειτονικών αρχών και έχει ως στόχο την ανάπτυξη διασυνοριακών 
οικονομικών και κοινωνικών κέντρων μέσω κοινών στρατηγικών για την αειφόρο 
χωροταξική ανάπτυξη. Το σκέλος Β, το οποίο αφορά τη διεθνική συνεργασία ανάμεσα σε 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές έχει ως στόχο να προωθήσει την χωροταξική 
ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών περιοχών σε ευρεία κλίμακα με στόχο την επίτευξη διαρκούς, 
αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης στην Κοινότητα και την καλύτερη χωροταξική ένταξη 
των υποψήφιων και των άλλων γειτονικών χωρών. Τέλος, το σκέλος Γ επικεντρώνεται στη 
διαπεριφερειακή συνεργασία και έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών και των μέσων περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής μέσω της δημιουργίας 
δικτύων, ειδικά για τις υποανάπτυκτες περιοχές και για τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε 
φάση αναδιάρθρωσης.

Στην τρίτη της έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

  
1 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. COM 
(2004) 107 τελικό, της 17.02.2004.
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πρότεινε, για την περίοδο 2007-2013, την επικέντρωση των προτεραιοτήτων της πολιτικής 
συνοχής σε τρεις θεμελιώδεις στόχους: σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και συνεργασία. Η 
«εδαφική συνεργασία» βασίζεται στην εμπειρία των τριών σκελών του INTERREG (A, B και 
Γ) προκειμένου να ενθαρρύνει την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των εδαφών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών της σε 
σημαντικά κοινοτικά θέματα σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο (η 
λεγόμενη λογική του «mainstream»). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο νομικό 
μέσο, υπό τη μορφή ευρωπαϊκής δομής συνεργασίας («διασυνοριακή περιφερειακή αρχή»), 
προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν, τόσο στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων όσο και εκτός αυτών, τα 
νομικά και διοικητικά προβλήματα που συναντούν συνήθως κατά τη διαχείριση των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και έργων. Ο στόχος θα είναι να μεταφερθεί σε αυτή τη νέα 
νομική δομή η δυνατότητας ανάληψης δράσης εξ ονόματος των δημόσιων αρχών για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε πάντοτε τη σημασία της διασυνοριακής, διακρατικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο της οικοδόμησης της Ευρώπης1, καθώς και τη 
σημασία δημιουργίας ξεχωριστού στόχου για την εδαφική συνεργασία με βάση την επιτυχία 
της πρωτοβουλίας INTERREG, η οποία συνέβαλε στην εδραίωση και την ενίσχυση 
νοοτροπίας συνεργασίας.  Έχει επίσης εγκρίνει τη δημιουργία ενιαίου νομικού μέσου που θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις να διαχειριστούν 
πιο αποτελεσματικά τα διασυνοριακά προγράμματα2. 

Η εδαφική συνοχή, και όχι πια μόνο η οικονομική και κοινωνική συνοχή, αναφέρεται συχνά 
στο σχέδιο ευρωπαϊκού συντάγματος και αναγνωρίζεται ως ένας από τους κοινούς στόχους 
και ως μία από τις κοινές αρμοδιότητες της Ένωσης3. Μάλιστα, το άρθρο III-220 του σχεδίου 
συντάγματος (τωρινό άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ) προβλέπει την παροχή ιδιαίτερης 
προσοχής, μεταξύ άλλων, στις διασυνοριακές περιφέρειες.

Ένα άλλο μέσο που στοχεύει στη διευκόλυνση και προαγωγή της αμοιβαίας διασυνοριακής 
συνεργασίας είναι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού. Στόχος αυτού του Ομίλου, ο 
οποίος διαθέτει την προβλεπόμενη από το κοινοτικό δίκαιο νομική υπόσταση, είναι να 
διευκολύνει και να ενθαρρύνει τις οικονομικές δραστηριότητες των μελών του, μέσω της 
ενοποίησης των πόρων, των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του. Τα αποτελέσματα 
που θα προκύψουν από τις κοινές δραστηριότητες του Ομίλου θα είναι καλύτερα από τα 
αποτελέσματα που θα προέκυπταν από τις μεμονωμένες δραστηριότητες κάθε μέλους του.

  
1 Ψήφισμα σχετικά με τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία της 16.05.1997 (A4-161/1997, 
εισηγήτρια: κ. Myller)· ψήφισμα σχετικά με τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία της 09.06.1992 
(A3-188/92, εισηγητής: κ. Cushnahan)· ψήφισμα σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία στα εσωτερικά 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 12.03.1987 (A2-170/86, εισηγητής: κ. Poetschki).
2 Ψήφισμα με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τρίτη έκθεση για την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή της 22.04.2004 (A5-272/2004, εισηγητής: κ. Χατζηδάκης), σημεία 40-47.
3 Άρθρα I-3.3, I- 14 και II-96. Τα προαναφερθέντα άρθρα του σχεδίου συντάγματος προέρχονται από την 
τελευταία διαθέσιμη έκδοση: ΔΔ 87/04, Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2004.



DT\550190EL.doc PE 350.246v01-01

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 4/10

EL

2. Περιγραφή της πρότασης κανονισμού για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου 
Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ)

Δεδομένων των σημαντικών δυσκολιών που εμφανίζονται κατά την υλοποίηση και 
διαχείριση δράσεων διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, λόγω των 
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών και διαδικασιών, απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων 
σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να μειωθούν αυτές οι δυσκολίες.

Στο πλαίσιο νέων προτάσεων κανονισμού για την ενημέρωση των Ταμείων και των μέσων 
διαρθρωτικών πολιτικών κατά την περίοδο 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, 
στις 14 Ιουλίου, έναν νέο κανονισμό ο οποίος προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες 
και οι τοπικές αρχές μπορούν να ιδρύουν όργανα για την προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας, τα οποία θα φέρουν το όνομα Ευρωπαϊκός Όμιλος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
(ΕΟΔΣ)1. Η πρόταση κανονισμού για τον ΕΟΔΣ εντάσσεται στη λογική της πρότασης της 
Επιτροπής περί θέσπισης ενός νέου στόχου 3 (εδαφική συνεργασία). Εντάσσεται ακόμη στο 
πλαίσιο της πρότασης κανονισμού περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τα δύο 
Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) καθώς και για το Ταμείο Συνοχής.

Δεδομένου 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 ΕΟΔΣ είναι προαιρετική σύμφωνα με το συνταγματικό 
σύστημα κάθε κράτους μέλους.

Αυτό το νέο νομικό μέσο, που βασίζεται στο άρθρο 159, εδάφιο 3 της Συνθήκης, παρέχει ένα 
προαιρετικό πλαίσιο για τη σύσταση ευρωπαϊκών οργάνων στον τομέα της διασυνοριακής 
συνεργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων.  Ως νέο μέσο, θα 
επενεργήσει στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Επισημαίνεται εξάλλου ότι ο όμιλος 
δεν είναι υποχρεωτικός αλλά απλώς «προαιρετικός», γεγονός που καταδεικνύει τις φιλοδοξίες 
που διατηρεί σε επίπεδο συνεργασίας: σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7 του σχεδίου 
κανονισμού, «η προσφυγή στον ΕΟΔΣ θα πρέπει να είναι προαιρετική». Τα όργανα θα έχουν 
νομική υπόσταση προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας βάσει συμφωνίας μεταξύ των μελών τους, τα οποία μπορεί να είναι εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, δημόσιοι φορείς ή άλλοι. Το μέσο αυτό θα συμβάλει συνεπώς 
στην προαγωγή και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στις δυο πλευρές των συνόρων, και θα εξομαλύνει τις 
νομικές και θεσμικές δυσκολίες που συναντώνται στην πράξη.

Μία από τις καινοτομίες σε σχέση με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα είναι το γεγονός 
ότι στον ΕΟΔΣ είναι δυνατό να ανατεθεί όχι μόνο η υλοποίηση προγραμμάτων 

  
1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου 
Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ). (COM(2004) 496 τελικό.
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διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και 
η υλοποίηση κάθε άλλης δράσης με ή χωρίς παρέμβαση της Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του 
ΕΟΔΣ, που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 6 του σχεδίου κανονισμού (δράσεις 
διασυνοριακής συνεργασίας χωρίς κοινοτική οικονομική παρέμβαση) υποδηλώνουν ότι 
μπορεί να είναι χρήσιμος όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων της διαρθρωτικής πολιτικής 
αλλά και για πολλούς άλλους σκοπούς.

Άλλα στοιχεία της πρότασης κανονισμού που αξίζει να αναφερθούν είναι τα ακόλουθα:

- Σύνθεση του ΕΟΔΣ (άρθρο 2): Ο ΕΟΔΣ είναι δυνατόν να αποτελείται από κράτη μέλη και 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, και/ή από άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς. Η 
συγκρότηση ΕΟΔΣ αποφασίζεται με πρωτοβουλία των μελών του, τα οποία είναι δυνατόν 
συνεπώς να αποφασίσουν να συγκροτήσουν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ή να αναθέσουν τη 
διαχείρισή του ΕΟΔΣ σε ένα από τα μέλη.

- Αρμοδιότητες του ΕΟΔΣ (άρθρο 3): Οι αρμοδιότητες του ΕΟΔΣ καθορίζονται με 
σύμβαση ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας η οποία συμφωνείται μεταξύ των μελών.
Προς τον σκοπό αυτό, ο ΕΟΔΣ διαθέτει την νομική υπόσταση που προβλέπεται για τα νομικά 
πρόσωπα από τις εθνικές νομοθεσίες. Στον ΕΟΔΣ είναι δυνατόν να ανατεθεί:

• Η υλοποίηση προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από 
την Κοινότητα, ιδίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία·

• Η υλοποίηση κάθε άλλης δράσης διασυνοριακής συνεργασίας με ή χωρίς κοινοτική 
οικονομική παρέμβαση.

- Η σύμβαση ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας (άρθρο 4): Κάθε ΕΟΔΣ αποτελεί 
αντικείμενο σύμβασης η οποία καθορίζει τα καθήκοντά του, τη διάρκειά του και τους όρους 
διάλυσής του. Η σύμβαση, που περιορίζεται αποκλειστικά στον τομέα της διασυνοριακής 
συνεργασίας, καθορίζει επίσης τις ευθύνες κάθε μέλους όσον αφορά τον ΕΟΔΣ και σε σχέση 
με τρίτα μέρη. Η σύμβαση προσδιορίζει επιπλέον τη νομοθεσία του κράτους μέλους που τη 
διέπει. Ορίζει ακόμη ότι, σε περίπτωση διαφοράς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους 
μέλους του οποίου η νομοθεσία διέπει τη σύμβαση. Τέλος, η σύμβαση πρέπει να 
κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της καθώς και στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

- Καταστατικό του ΕΟΔΣ (άρθρο 5): Ο ΕΟΔΣ θεσπίζει το καταστατικό του με βάση τη 
σύμβαση. Το καταστατικό πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τον κατάλογο των μελών του ομίλου·
• Το αντικείμενο και τα καθήκοντα του ΕΟΔΣ και τις σχέσεις του ομίλου με τα μέλη·
• Την ονομασία του ομίλου και τη διεύθυνση της έδρας του·
• Τα όργανα του ομίλου και τις αρμοδιότητές τους, τη λειτουργία του ομίλου, τον αριθμό 

εκπροσώπων των μελών στα όργανα·
• Τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΟΔΣ·
• Τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας·
• Τους κανόνες λειτουργίας του ομίλου·
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• Τους κανόνες που διέπουν τις οικονομικές συνεισφορές των μελών καθώς και τους 
κανόνες για το λογιστικό σύστημα και τον προϋπολογισμό·

• Τον ορισμό ανεξάρτητου οργανισμού για τον δημοσιονομικό και εξωτερικό έλεγχο.

- Όργανα του ΕΟΔΣ (άρθρο 6): Ο ΕΟΔΣ εκπροσωπείται από διευθυντή που ενεργεί για 
λογαριασμό του. Ο ΕΟΔΣ είναι δυνατόν να διαθέτει συνέλευση που αποτελείται από 
εκπροσώπους των μελών του. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να προβλέπονται και άλλα 
όργανα.

- Προϋπολογισμός του ΕΟΔΣ (άρθρο 7): Ο ΕΟΔΣ συντάσσει ετήσιο σχέδιο 
προϋπολογισμού που εγκρίνεται από τα μέλη του. Συντάσσει ακόμη ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων, που πιστοποιείται από εμπειρογνώμονες ανεξάρτητους ως προς τα μέλη του.
Τα μέλη φέρουν οικονομική ευθύνη ανάλογα με την συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό 
μέχρι την εξόφληση του χρέους του ΕΟΔΣ. Η οικονομική ευθύνη των κρατών μελών και 
λοιπών αρχών δεν επηρεάζεται πάντως από την ύπαρξη του ΕΟΔΣ.

- Δημοσιότητα και έναρξη ισχύος (άρθρα 8 και 9): Η σύμβαση ίδρυσης ΕΟΔΣ 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την στιγμή αυτή η 
νομική του υπόσταση αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Ο ΕΟΔΣ θα τεθεί σε ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου 2007.

3. Προβληματικά σημεία

- Στόχος: Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προτεινόμενου κανονισμού 
στόχος του ΕΟΔΣ είναι να διευκολύνει και να προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 
κρατών μελών, καθώς και μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών, προκειμένου να 
ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τίθεται ωστόσο ένα ζήτημα: Ποιος 
είναι ο κύριος στόχος του μέσου; Πρέπει να εξεταστούν τρεις πιθανότητες:

Ø Πρόκειται για νομικό μέσο που θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Στόχου 3 των 
Διαρθρωτικών Ταμείων. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε κάποιο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα στα πλαίσια του στόχου αυτού είναι δυνατό να 
καταστήσουν το νομικό μέσο υπεύθυνο για τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος αναθέτοντας σε αυτό τις ευθύνες της διαχειριστικής αρχής και της 
κοινής τεχνικής γραμματείας. Στα πλαίσια αυτά, επισημαίνεται ότι κάθε κράτος 
μέλος συνεχίζει να φέρει την οικονομική ευθύνη (άρθρο 18 της πρότασης 
κανονισμού).

Ø Πρόκειται για μέσο το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς πρόκειται 
για συνταγματική πρόταση που εξυπηρετεί τους προαναφερθέντες στόχους η 
υλοποίηση των οποίων πραγματοποιείται χωρίς την κοινοτική οικονομική 
παρέμβαση.

Ø Ως τρίτη λύση φαίνεται μάλλον η σύσταση δημόσιου φορέα ο οποίος θα 
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εξυπηρετεί τους προαναφερθέντες στόχους η υλοποίηση των οποίων 
πραγματοποιείται με ή χωρίς την κοινοτική οικονομική παρέμβαση.

- Νομική βάση: δύο επιλογές:

-
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 159, §3, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ.
Το άρθρο αυτό επιτρέπει την ανάληψη ειδικών δράσεων πέρα από τα πλαίσια των Ταμείων, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής1.
Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής πρότασης της Επιτροπής 
και οι συναφείς αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με τη διαδικασία συναπόφαση (άρθρο 
251) και με ειδική πλειοψηφία.

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 308 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ.
Το άρθρο 308 επιτρέπει στην Κοινότητα να ενεργεί για την πραγματοποίηση ενός από τους 
στόχους της όταν δεν προβλέπονται από τη συνθήκη οι προς τον σκοπό αυτόν απαιτούμενες 
εξουσίες.  Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση για ανάληψη δράσης πρέπει να λαμβάνεται 
ομόφωνα από το Συμβούλιο.Επιπλέον, το άρθρο αυτό αποκλείει την εφαρμογή της 
διαδικασίας συναπόφασης στην προκειμένη περίπτωση και -όσον αφορά τις διαδικασίες-
απαιτεί την υποβολή νέας πρότασης από την Επιτροπή.

Πρόβλημα ως προς το καταστατικό: Το κείμενο της Επιτροπής δεν αποσαφηνίζει εάν το 
μέσο ΕΟΔΣ δημιουργεί απλώς μια νέα νομική οντότητα, η οποία μπορεί να επιτελεί 
ενδεχομένως μόνο ειδικά καθορισμένα καθήκοντα, ή εάν θεσπίζει φορέα δημοσίου δικαίου ο 
οποίος μπορεί να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες αντί για τα μέλη του. Ως προς αυτό, θα 
μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι προτείνεται απλώς και μόνο η σύσταση του ΕΟΔΣ.

Μέλη: Ο ρόλος των κρατών μελών χρειάζεται αποσαφήνιση. Από την πρόταση κανονισμού 
προκύπτει ότι τα κράτη μέλη μπορούν είτε να είναι πλήρη μέλη του ΕΟΔΣ είτε να 
συμμετέχουν μόνο στην έγκριση της σύμβασης και του καταστατικού της νέας οντότητας. Η 
παράγραφος 1 του άρθρου 2 προβλέπει ότι ο ΕΟΔΣ είναι δυνατόν να αποτελείται από κράτη 
μέλη και/ή τοπικές αρχές και/ή τοπικούς δημόσιους φορείς, αλλά δεν προκύπτει καμία 
υποχρέωση συμμετοχής των αρχών των κρατών μελών.
Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί εάν τα μέλη του ΕΟΔΣ πρέπει να είναι ισότιμοι εταίροι 
από άποψη εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Η πρόταση δεν προσδιορίζει καθόλου την έννοια των «τοπικών δημόσιων φορέων». Για να 
μπορέσουν να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι εξουσίες των δημόσιων φορέων, είναι μάλλον 
αναγκαίο η πρόταση να είναι περισσότερο ακριβής.

Η έννοια του «προαιρετικού χαρακτήρα» του νέου μέσου: Δύο είναι οι πιθανές ερμηνείες 
του συγκεκριμένου θέματος. Αμφότερες αναφέρονται σε αυτή καθαυτή τη βούληση 

  
1 εδάφιο 1
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δημιουργίας ΕΟΔΣ, η οποία μπορεί να εκφραστεί
Είτε

Ø Από μέλη του ομίλου
είτε

Ø Από κράτη μέλη1

Ευθύνη
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του σχεδίου κανονισμού προβλέπει ότι ο ΕΟΔΣ έχει νομική 
υπόσταση. Ωστόσο, η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αναφέρεται σε διαφορετική έννοια 
«νομικής υπόστασης» Επιπλέον, οι διατάξεις που περιέχονται στην πρόταση 1 της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 – «ο ΕΟΔΣ ενεργεί υπέρ των μελών του» - και στην παράγραφο 
2 του άρθρου 7 (τα μέλη του ΕΟΔΣ φέρουν οικονομική ευθύνη ανάλογα με την συνεισφορά 
τους στον προϋπολογισμό) καθιστούν το όλο θέμα ακόμη πιο δυσνόητο, καθώς συνήθως τα 
νομικά πρόσωπα ενεργούν για δικό τους λογαριασμό. Τούτο δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες 
ως προς τον προσδιορισμό του καθεστώτος του ΕΟΔΣ και των μελών του (Ποιος είναι 
υπεύθυνος προς τρίτους; Ποια είναι η φύση της ευθύνης των μελών του ΕΟΔΣ προς τον ίδιο 
τον ΕΟΔΣ;) Επιπλέον, η πρόταση 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 προβλέπει ότι η 
συγκρότηση ΕΟΔΣ δεν επηρεάζει την οικονομική ευθύνη των μελών του. Ωστόσο, η 
διατύπωση αυτής της διάταξης δεν παρέχει ενδείξεις σχετικά με το είδος της ευθύνης στο 
οποίο αναφέρεται. Υποδηλώνει επίσης ότι είναι δυνατή η μεταφορά κονδυλίων προς τον 
ΕΟΔΣ μόνο μέσω των μελών του. Μπορούν ακόμη να διατυπωθούν αμφιβολίες όσον αφορά 
το νομικό καθεστώς, τη δυνατότητα εφαρμογής και τους στόχους της ανάθεσης σε ένα μέλος 
του ΕΟΔΣ όλων των καθηκόντων του ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόταση 2 
της παραγράφου 3 του άρθρου 3, ιδίως ως προς τις αρμοδιότητες και την ευθύνη.

4. Αρχικές προτάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αλληλεγγύης, την πρόταση της Επιτροπής και τα σημεία 
που αναφέρονται στο τρίτο μέρος του παρόντος εγγράφου εργασίας, κρίνονται αναγκαία: 

Ø ο σαφής καθορισμός του στόχου του ΕΟΔΣ: Ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη της 
Επιτροπής ότι το μέσο ΕΟΔΣ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση των 
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του νέου στόχου 3 για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να γνωστοποιήσει η 
Επιτροπή το πλήρες σκεπτικό της για την πρόταση ως προς το θέμα αυτό.

Όπως προαναφέρθηκε, και όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, σε περίπτωση ανάληψης των 
προβλεπόμενων δράσεων μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας για τα διαρθρωτικά ταμεία ή 
πέρα από αυτά, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε ως νομική βάση το άρθρο 159, το οποίο 
εγγυάται τη διαδικασία συναπόφασης και διασφαλίζει έτσι την πλήρη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου και τη λήψη απόφασης με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. 

  
1 Com (2004) 495 (τελικό), 14.07.2004. άρθρο 18
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Ø ο σαφής καθορισμός του καθεστώτος του ΕΟΔΣ: Ο εισηγητής προτείνει να θεωρηθεί 
ο ΕΟΔΣ –όσον αφορά τις αρμοδιότητές του- απλώς ως νομική οντότητα γενικά 
(δηλαδή, όχι ειδικά ως δημόσιος φορέας), και να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι δεν 
είναι δυνατή σε καμία περίπτωση η εκχώρηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων και στο 
ότι ο ΕΟΔΣ πρέπει να περιορίζεται στην επιτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.
Επιπλέον, ο ΕΟΔΣ πρέπει να υπάρχει ως νομική οντότητα (είτε έχει νομική 
προσωπικότητα είτε όχι) βάσει δεσμευτικών ήδη πράξεων εθνικής νομοθεσίας (π.χ. 
εταιρικό δίκαιο). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, προτείνεται η δημιουργία είτε 
ειδικού μητρώου ΕΟΔΣ κοινού για όλα τα κράτη μέλη είτε καταλόγου των νομικών 
μέσων που υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν σε ΕΟΔΣ.

Ø Ο σαφής καθορισμός των κριτηρίων προσχώρησης μελών στον ΕΟΔΣ: Ο εισηγητής 
επισημαίνει ότι η χρήση του μέσου ΕΟΔΣ σε συνδυασμό με τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
σημαίνει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις αποκτούν αυτόματα τον πλήρη έλεγχο. Επομένως 
τα κράτη μέλη δεν πρέπει να συμμετέχουν άμεσα στο νέο μέσο ΕΟΔΣ.

Άλλο επιχείρημα υπέρ αυτής της άποψης του εισηγητή είναι το γεγονός ότι όταν θέλουν να 
συνάψουν διεθνείς συμφωνίες, τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να καταφύγουν σε κάποιο 
κοινοτικό κανονισμό προκειμένου να τις θέσουν σε ισχύ.1

Ο εισηγητής τονίζει επίσης ότι τα μέλη του ΕΟΔΣ πρέπει να έχουν όλα ισότιμες εξουσίες και 
αρμοδιότητες.  Προκειμένου να στηρίξει την πρότασή του, ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η 
παράγραφος 4 του άρθρου 34 της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής2 προβλέπει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
υποβάλλονται στα πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» υποβάλλονται από 
μια κατάλληλη ομάδα σε επίπεδο NUTS III.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, η έννοια του «τοπικού δημόσιου φορέα» που αναφέρεται ως 
μέλος στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 πρέπει να καθοριστεί αυστηρά στον τελικό 
κανονισμό. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει συναφή τροπολογία.

Ø Ο σαφής καθορισμός του θέματος του προαιρετικού χαρακτήρα του ΕΟΔΣ: Ο 
εισηγητής τάσσεται σαφώς υπέρ αμφότερων των ερμηνειών που προαναφέρονται 

Ø Ο σαφής καθορισμός του είδους και του πεδίου ευθύνης του ΕΟΔΣ και των μελών 
του

Ο εισηγητής προτείνει είτε πιστή εφαρμογή των αρχών περί νομικής προσωπικότητας, 
δηλαδή πλήρη ευθύνη του ΕΟΔΣ για τις υποχρεώσεις του, είτε περιορισμό στην απλή 
νομική ικανότητα, δηλαδή τα μέλη του ΕΟΔΣ να είναι υπεύθυνα εξίσου ή 
συμπληρωματικά για τις υποχρεώσεις του. Η τρίτη επιλογή είναι να ενεργεί ο ΕΟΔΣ μόνο 

  
1 Παρατηρήσεις της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιοχών (AEBR) σχετικά με την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ίδρυση ΕΟΔΣ, αιτιολογική έκθεση, 06.09.2004
2 Com (2004) 492 (τελικό), 14.07.2004.
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«εξ ονόματος» των μελών, το οποίο όμως δεν απαιτεί ούτε νομική προσωπικότητα ούτε 
νομική ικανότητα.

Ø Η αποσαφήνιση του καθεστώτος και του δεσμευτικού χαρακτήρα των συμβάσεων 
ΕΟΔΣ

Η πρόταση είναι μάλλον αυτονόητη, καθώς απαιτεί την έγκριση πρόσθετων διατάξεων στο 
σχέδιο κανονισμού σύμφωνα με τη βούληση των νομοθετών.

Ø Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης ενός μέλους που ενεργεί ως 
ΕΟΔΣ

Επίσης αυτονόητο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Συμπέρασμα:

Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή στην παρούσα μορφή της καθώς απαιτούνται 
σαφέστεροι νομικοί ορισμοί όσον αφορά την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο εισηγητής 
εκτιμά ότι η πρόταση είναι πολύ αόριστη και ότι απαιτούνται περαιτέρω συγκεκριμένες 
διευκρινίσεις.


