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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, 
 

Έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Συνασπισµού για τη ∆ιαµεθοριακή Συνεργασία (ΕΣ∆Σ) η οποία 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2004, COM(2004) 496 τελικό, 2004 
/0168 (COD)· 

 

Έχοντας υπόψη την αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2004, µε την οποία 
καλείται να γνωµοδοτήσει επί του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 159, παράγραφος 3, της 
Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 

 

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2004 µε την οποία ζητά τη 
γνωµοδότηση της ΕΤΠ· 

 

Έχοντας υπόψη τις επιστολές του Επιτρόπου κ. Barnier και της Επιτρόπου κυρίας De Palacio της 
8ης Μαρτίου 2004, µε τις οποίες ζητούν την κατάρτιση διερευνητικής γνωµοδότησης αναφορικά µε το 
νέο ευρωπαϊκό νοµοθετικό µέσο για τη διαµεθοριακή συνεργασία· 

 

Έχοντας υπόψη το Άρθρο 265, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ στο οποίο ορίζεται ότι «το 
Συµβούλιο ή η Επιτροπή ζητούν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της συνθήκης αυτής και σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που αφορούν ειδικότερα τη διαµεθοριακή 
συνεργασία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από ένα εκ των δύο αυτών οργάνων»· 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο III - 220 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, όπου 
αναφέρεται ότι "Η Ένωση, προκειµένου να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της, 
αναπτύσσει και συνεχίζει τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και 
εδαφικής της συνοχής." { … }  "Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που θίγονται από τη βιοµηχανική µετάβαση και τις περιοχές που 
πάσχουν από σοβαρά και µόνιµα φυσικά ή δηµογραφικά προβλήµατα, όπως οι πλέον βόρειες 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένες, καθώς και ορισµένες νησιώτικες, διασυνοριακές και 
ορεινές περιοχές"· 
 
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της 5/04/2004 να αναθέσει στην επιτροπή «πολιτική 
εδαφικής συνοχής» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης· 
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Έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «έκθεση Gerlach» του 1976 σχετικά µε 
την περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας όσον αφορά τις περιφέρειες εντός των εσωτερικών 
συνόρων της Κοινότητας1, «έκθεση Boot» του 1984 σχετικά µε την ενίσχυση της διαµεθοριακής 
συνεργασίας2, «έκθεση Schreiber» του 1986 σχετικά µε την περιφέρεια Saarland-Lothringen-
Λουξεµβούργο3, «έκθεση Poetschki» σχετικά µε τη διαµεθοριακή συνεργασία εντός των εσωτερικών 
συνόρων4, «έκθεση Chiabrando» του 1988 σχετικά µε το πρόγραµµα ανάπτυξης της µεθοριακής 
περιφέρειας Ισπανίας/Πορτογαλίας5, «έκθεση Cushnahan» του 1990 σχετικά µε την κοινοτική 
πρωτοβουλία INTERREG6, «έκθεση Muru» του 1994 σχετικά µε την κοινοτική πρωτοβουλία 
INTERREG II7· 

 

Έχοντας υπόψη το σχέδιο σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1980 στη Μαδρίτη και τα 
επακόλουθα πρόσθετα πρωτόκολλα (1995, 1998)· 

 

Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της ∆ιάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή "πολιτική εδαφικής συνοχής" της 
Επιτροπής των Περιφερειών µε τίτλο "Ένα νέο νοµικό µέσο για τη διαµεθοριακή συνεργασία", η 
οποία υιοθετήθηκε από το Προεδρείο της στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 2004, µε βάση εισηγητική 
έκθεση του κ. Herwig van Staa (Αυστρία L, EPP/CD)· 

 

Έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που υποβλήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001 (COM(2001) 428 τελικό), στην οποία ζητούσε από την Επιτροπή των 
Περιφερειών «να διαδραµατίσει ενεργότερο ρόλο στην εξέταση της πολιτικής για παράδειγµα µε την 
προετοιµασία διερευνητικών εκθέσεων πριν από τις προτάσεις της Επιτροπής»· και συγκεκριµένα ότι 
«η Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο το πλαίσιο για τη διακρατική συνεργασία των 
περιφερειών και των τοπικών φορέων µπορεί να στηριχθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε την 
προοπτική να υποβληθούν προτάσεις πριν από το τέλος του 2003» (σηµείο 3.1)· 

 

Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση του Μαρτίου 2002 µε θέµα «Στρατηγικές για την προαγωγή της 
διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε µία διευρυµένη Ευρώπη – Έγγραφο βάσης και 
προσανατολισµός για το µέλλον (CdR 181/2000 τελικό)8· 
 

                                                      
1

     ΕΕ C 293, 13.12.1976 

2
     ΕΕ C 127, 14.5.1984 

3
     ΕΕ C 176, 14.7.1986 

4
     ΕΕ C 99, 13.4.1987 

5
     ΕΕ C 262, 10.10.1988 

6
     ΕΕ C 175, 16.7.1990 

7
     ΕΕ C 128, 9.5.1994 

 

8
     ΕΕ C 192, 12.8.2002, σελ. 37 
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Έχοντας υπόψη τη µελέτη της µε τίτλο: «Η διευρωπαϊκή συνεργασία µεταξύ των περιφερειακών 
αρχών: Νέες προκλήσεις και απαραίτητα µελλοντικά βήµατα για τη βελτίωση της συνεργασίας», που 
δηµοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2001 και εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία µε την Ένωση Ευρωπαϊκών 
Μεθοριακών Περιφερειών (ARFE) ως προπαρασκευαστική εργασία της προαναφερθείσας 
γνωµοδότησης. 
 
Έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής «νέα εταιρική σχέση για τη 
συνοχή, σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και συνεργασία» που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου 2004, στα πορίσµατα της οποίας αναφέρεται ότι «η Επιτροπή 
σκοπεύει να προτείνει ένα νέο νοµικό µέσο µε τη µορφή ευρωπαϊκού φορέα συνεργασίας 
(«διαµεθοριακή περιφερειακή αρχή»), που θα επιτρέπει στα κράτη µέλη, τις περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές να αντιµετωπίσουν – εντός και εκτός των κοινοτικών προγραµµάτων – τα παραδοσιακά 
νοµικά και διοικητικά προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των διαµεθοριακών 
προγραµµάτων και σχεδίων.  Σκοπός της πρότασης αυτής είναι να διαβιβασθούν στον εν λόγω νέο 
νοµικό φορέα οι αρµοδιότητες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας εξ’ονόµατος των 
δηµόσιων αρχών»· 
 
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της για την Τρίτη Έκθεση Συνοχής της 16ης Ιουνίου 2004 
(CdR 120/2004 τελικό)· 
 

Έχοντας υπόψη την έκθεση «ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΣΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» που εκπονήθηκε από την 
Ένωση Ευρωπαϊκών Μεθοριακών Περιφερειών (AEBR) για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε βάση της 
προγενέστερες εργασίες της Επιτροπής των Περιφερειών στο πλαίσιο της προαναφερθείσας µελέτης· 

 

Έχοντας υπόψη τον προπαρασκευαστικό νοµοθετικό ρόλο που διαδραµάτισε η ΕτΠ, κατόπιν στενών 
διαβουλεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα θέµατα που τέθηκαν από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης· 

 

Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 62/2004 rev.3) που υιοθετήθηκε από την επιτροπή 
"πολιτική εδαφικής συνοχής" στις 24 Σεπτεµβρίου 2004 (εισηγητής : ο κ. Niessl, περιφερειάρχης  
Burgerland, (AT/PES). 
 
 
υιοθέτησε, κατά την 57η σύνοδο ολοµέλειας της 17ης και 18ης Νοεµβρίου 2004 (συνεδρίαση 
της 18ης Νοεµβρίου 2004), την ακόλουθη κγνωµοδότηση. 
 

* 
 

* * 
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Η Επιτροπή των Περιφερειών, 
 
1. υποστηρίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην σταθερή βελτίωση 

των νοµοθετικών και των θεσµικών προϋποθέσεων για την διασυνοριακή, διεθνική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία (διευρωπαϊκή συνεργασία) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και είναι της άποψης ότι µε την πρόταση κανονισµού µπορούν να αντιµετωπιστούν 
καλύτερα απ' ότι µέχρι σήµερα οι δυσχέρειες στις οποίες εξακολουθεί να προσκρούει η 
συνεργασία αυτή·  

 
2. προτείνει όµως η ονοµασία που θα δοθεί στο µελλοντικό νοµοθετικό µέσο να µην είναι 

"Ευρωπαϊκός Συνασπισµός για τη ∆ιαµεθοριακή Συνεργασία" αλλά "Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος για 
τη ∆ιευρωπαϊκή Συνεργασία" (ΕΣ∆Σ), επειδή έτσι παραµένει ανοιχτή η δυνατότητα χρήσης των 
νοµοθετικών µέσων για την διεθνική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της πρότασης κανονισµού·   

 
3. συµφωνεί µε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν από µόνα 

τους να βελτιώσουν όσο και όπως θα έπρεπε τις προϋποθέσεις για την διευρωπαϊκή συνεργασία 
και ότι, λόγω των διεθνικών πτυχών του θέµατος και των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει 
προφανώς η ανάληψη δράσεως από την Κοινότητα σε σύγκριση µε τα µέτρα που λαµβάνονται 
στο επίπεδο των 25 κρατών µελών, δικαιολογείται η δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 2 της ΣΕΚ (αρχή της επικουρικότητας)·  

 
4. συµφωνεί µε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 

της ΣΕΚ (αρχή της αναλογικότητας), το σχέδιο κανονισµού δεν υπερβαίνει τα µέτρα που είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση των στόχων της Συνθήκης, επειδή θεσπίζει µόνο ένα προαιρετικό 
πλαίσιο για τη διευρωπαϊκή συνεργασία και καθορίζει µόνο τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για τη 
σύσταση και τη λειτουργία ενός "Ευρωπαϊκού Συνδέσµου για τη ∆ιευρωπαϊκή Συνεργασία"· 

 
5. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την πρόταση κανονισµού που 

υποβάλλει στο άρθρο 159 της ΣΕΚ,  πράγµα που σηµαίνει ότι σύµφωνα µε αυτήν τη νοµική βάση 
εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης, κατ’ακολουθίαν του άρθρου 251 της Συνθήκης, όπου 
το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία· 

 
6. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε ως νοµικό µέσο την έκδοση 

κανονισµού, επειδή κατ' αυτό τον τρόπο οι οργανισµοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης 
που το επιθυµούν µπορούν να προωθήσουν την ίδρυση "Ευρωπαϊκού Συνδέσµου για τη 
∆ιευρωπαϊκή Συνεργασία", χωρίς να χρειάζονται εκτελεστικά µέτρα ή έγκριση των κρατών 
µελών·  

 
7. ταυτόχρονα, χαιρετίζει το γεγονός ότι στην προσπάθεια για τη δηµιουργία "Ευρωπαϊκού 

Συνδέσµου για τη ∆ιευρωπαϊκή Συνεργασία" δεν θα συµµετάσχουν µόνο οι οργανισµοί τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης αλλά και τα κράτη µέλη, τα οποία θα µπορέσουν κατ’αυτό τον 
τρόπο να συµβάλουν στην προαγωγή της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, 
µέσω της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας· 
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8. κρίνει θετικά το ότι στην πρόταση κανονισµού, εκτός από τα κράτη µέλη και τους οργανισµούς 
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, στην πρόταση κανονισµού προβλέπεται να επιτραπεί 
και η συµµετοχή άλλων τοπικών δηµόσιων οργανισµών ως µελών ενός ΕΣ∆Σ· 
 

9. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής των 
Περιφερειών να µην περιορίσει τα καθήκοντα του ΕΣ∆Σ στη διασυνοριακή συνεργασία, αλλά να 
τα επεκτείνει και στη διεθνική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία· ωστόσο, όπως πρότεινε ήδη 
για την περίπτωση του τίτλου, ζητεί να επέλθουν στον κανονισµό οι απαραίτητες τροποποιήσεις 
για να διασαφηνιστεί περισσότερο ο στόχος αυτός·  
 

10. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι ο κανονισµός καθιερώνει ενιαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή 
του ΕΣ∆Σ σε όλα τα κράτη µέλη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι υφιστάµενες διµερείς 
συµφωνίες  για τη διαµεθοριακή συνεργασία παραµένουν εφαρµόσιµες. 

 
11. συµφωνεί µε τη διατύπωση που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άρθρο 3, παράγραφος 1, 

της πρότασης κανονισµού σχετικά µε τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες ενός ΕΣ∆Σ, επειδή έτσι 
εναπόκειται στα κράτη µέλη να προσδιορίζουν την αποστολή αυτών των φορέων· 
 

12. επιδοκιµάζει την επιλογή του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου· ωστόσο, καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει µε ποιον τρόπο µπορούν να αποτραπούν οι τυχόν συγκρούσεις µε την ισχύουσα εθνική 
νοµοθεσία.  Σε περίπτωση που η έδρα του ΕΣ∆ΜΣ βρίσκεται σε ένα κράτος µέλος του οποίου το 
δίκαιο δεν είναι το εφαρµοστέο, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να προβεί στις 
απαραίτητες ρυθµίσεις προκειµένου να αποφεύγονται οι τυχόν συγκρούσεις κανόνων. 
 

13. συνιστά την πρόβλεψη ρυθµίσεων στον κανονισµό, οι οποίες να δίνουν τη δυνατότητα στα 
κράτη µέλη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, να θεσπίζουν τους κατάλληλους κανόνες, σύµφωνα µε 
τις συνταγµατικές διατάξεις, για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον ΕΟΣ∆, συµπεριλαµβανοµένης 
και της εποπτείας επί του ΕΟΣ∆. 

 
14. επιδοκιµάζει επίσης το γεγονός ότι ένας ΕΣ∆Σ µπορεί να αναλάβει τόσο την υλοποίηση 

προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και την εφαρµογή άλλων 
γενικών µέτρων που αφορούν τη διευρωπαϊκή συνεργασία, επειδή έτσι µπορεί να δοθεί ισχυρή 
ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη διευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στην ΕΕ, αλλά τονίζει 
συγχρόνως ότι θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων που του 
αναθέτουν τρίτοι και χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, ώστε να εφαρµοστούν 
αποτελεσµατικά οι διατάξεις της πρότασης κανονισµού. 
 

15. υποστηρίζει το νοµικό πρόσωπο ενός ΕΣ∆Σ που προβλέπεται στην πρόταση κανονισµού, αλλά 
και τη δυνατότητα να ανατεθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων του σε ένα από τα µέλη του, γιατί 
έτσι µπορεί να αποφευχθεί η δηµιουργία νέων γραφειοκρατικών διαρθρώσεων· 
 

16.  υποστηρίζει όµως ότι τα καθήκοντα ενός ΕΣ∆Σ δεν πρέπει να µπορούν να µεταβιβάζονται µόνο 
στο σύνολο τους αλλά και τµηµατικά στα µέλη τους και ζητεί, συνεπώς, να τροποποιηθεί κατ 
αυτό τον τρόπο η διατύπωση του άρθρου 5 παράγραφος 3· 
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17. ζητεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των ΕΣ∆Σ να συστήνουν συνέλευση, αποτελούµενη από 
εκπροσώπους των µελών τους, η οποία θα αναλαµβάνει την ευθύνη για τις δραστηριότητες των 
ΕΣ∆Σ µε βάση τις αρχές της διαφάνειας και του δηµοκρατικού ελέγχου· 
 

18.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί στο άρθρο 6 του κανονισµού η πολιτική και νοµική 
ευθύνη του διευθυντή έναντι των µελών του ΕΣ∆Σ που εκπροσωπούνται στη συνέλευση· 
 

19. ζητεί οι συµφωνίες διευρωπαϊκής συνεργασίας που συνάπτονται δυνάµει του κανονισµού να µην 
ανακοινώνονται µόνο στα µέλη του και στα κράτη µέλη, αλλά και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών. Η τελευταία πρέπει να καταρτίσει µητρώο των υφισταµένων ΕΣ∆Σ, το οποίο θα 
επιτρέπει στα ευρωπαϊκά όργανα, στα κράτη µέλη, στους οργανισµούς τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης αλλά και σε κάθε ευρωπαίο πολίτη να αναζητούν αµέσως συγκεκριµένες 
πληροφορίες για έναν ΕΣ∆Σ. Το εν λόγω µητρώο θα µπορούσε, επιπλέον, να συµβάλει 
σηµαντικά στη διάδοση "καλών πρακτικών" στην Ευρώπη.   

 
 
Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών  
 
 

Σύσταση 1 
Τίτλος 

(Να τροποποιηθεί αναλόγως ο ορισµός και η συντοµογραφία σε όλες τις σχετικές παραγράφους) 
 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

Για την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Συνασπισµού 
για τη ∆ιαµεθοριακή Συνεργασία  

Για την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Συνδέσµου για 
τη ∆ιευρωπαϊκή Συνεργασία (ΕΣ∆Σ) 

 
Αιτιολογία  

Υπάρχουν τρία είδη συνεργασίας κρατών µελών, περιφερειών και οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης: η διασυνοριακή, η διαπεριφερειακή και η διεθνική. Στην έννοια της διευρωπαϊκής 
συνεργασίας συνοψίζονται και τα τρία είδη. Έτσι, η δηµιουργία Ευρωπαϊκού Συνδέσµου θα πρέπει να 
περιλαµβάνει και τα τρία είδη διευρωπαϊκής συνεργασίας. 
 
 

Σύσταση 2  
(Αιτιολογική σκέψη 1) 

(Να τροποποιηθεί αναλόγως ο ορισµός της " διασυνοριακής συνεργασίας " ή της " διεθνικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας " και της " ∆ιευρωπαϊκή συνεργασίας " σε όλες τις σχετικές 

παραγράφους) 
 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

Στο άρθρο 159, παράγραφος 3 της ΣΕΚ, 
προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης 
συγκεκριµένων δράσεων εκτός των ταµείων που 

Στο άρθρο 159, παράγραφος 3 της ΣΕΚ, 
προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης 
συγκεκριµένων δράσεων εκτός των ταµείων που 
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αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του εν λόγω 
άρθρου, για την υλοποίηση του στόχου της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Η 
ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας και η 
προαγωγή της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής προϋποθέτει την ενίσχυση της 
διαµεθοριακής συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό 
συνιστάται η θέσπιση µέτρων τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη βελτίωση των προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες υλοποιούνται οι διαµεθοριακές 
συνεργασίες.  

αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του εν λόγω 
άρθρου, για την υλοποίηση του στόχου της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Η 
ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας και η 
προαγωγή της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής προϋποθέτει την ενίσχυση της 
διαµεθοριακής, της διεθνικής και της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας συνεργασίας (στη 
συνέχεια:"διευρωπαϊκή συνεργασία"). Για το 
σκοπό αυτό συνιστάται η θέσπιση µέτρων τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες υλοποιούνται οι 
διευρωπαϊκές συνεργασίες.  

 
Αιτιολογία 

Σύµφωνα µε τη σύσταση 1, το κείµενο πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνεται. 
 
 

Σύσταση 3 
(Αιτιολογική σκέψη 7) 

 
Κείµενο της Επιτροπής 

(7) Προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια που θίγουν τη διαµεθοριακή συνεργασία, κρίνεται σκόπιµη η 
καθιέρωση νοµοθετικού µέσου σε κοινοτικό επίπεδο, το οποίο να ισχύει στην επικράτεια της 
Κοινότητας, να προάγει τη δηµιουργία συνασπισµών, να έχει ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα και 
την ονοµασία «Ευρωπαϊκός Συνασπισµός για τη ∆ιαµεθοριακή Συνεργασία» (ΕΣ∆ΜΣ). Η προσφυγή 
στον ΕΣ∆ΜΣ δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. 
 

Σχέδιο γνωµοδότησης Τροπολογία της ΕΤΠ 

 (7)  Προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια που θίγουν τη 
διαµεθοριακή συνεργασία, κρίνεται σκόπιµη η 
καθιέρωση νοµοθετικού µέσου σε κοινοτικό 
επίπεδο, το οποίο να ισχύει στην επικράτεια της 
Κοινότητας, να προάγει τη δηµιουργία  
συνασπισµών, να έχει ξεχωριστή νοµική 
προσωπικότητα και την ονοµασία  «Ευρωπαϊκός 
Συνασπισµός για τη ∆ιαµεθοριακή Συνεργασία» 
(ΕΣ∆ΜΣ). Η προσφυγή στον ΕΣ∆ΜΣ δεν έχει 
δεσµευτικό χαρακτήρα. 
Οι ισχύουσες συµφωνίες των κρατών µελών που 
αφορούν τη διαµεθοριακή, διαπεριφερειακή ή 
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των κοινοτήτων, 
των περιφερειών και των κρατών  θα συνεχίσουν 
να εφαρµόζονται. 
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Αιτιολογία 

Ο κανονισµός δεν θα πρέπει να περιορίζει τα νοµοθετικά µέσα των ισχυουσών διµερών συµφωνιών 
διασυνοριακής συνεργασίας, όπως π.χ. η Συµφωνία της Καρλσρούης. 
 
 

Σύσταση 4 
(Αιτιολογική σκέψη 10) 

 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

Τα µέλη δύνανται να συστήσουν τον ΕΣ∆ΜΣ είτε 
ως ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο, είτε να 
αναθέσουν τα καθήκοντά του σε ένα από τα µέλη 
του. 

Τα µέλη δύνανται να συστήσουν τον ΕΣ∆Σ είτε 
ως ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο, είτε να 
αναθέσουν τα καθήκοντά του σε ένα ή σε 
περισσότερα από τα µέλη του.  

 
Αιτιολογία 

Σύµφωνα µε τη σύσταση 1, το κείµενο πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνεται. 
 
 

Σύσταση 5 
(Αιτιολογική σκέψη 11) 

 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

[...] που αποτελούν αποκλειστική πρωτοβουλία 
των κρατών µελών και των οργανισµών τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, χωρίς τη 
χρηµατοδοτική συµµετοχή της ΕΕ. 

[...] που αποτελούν αποκλειστική πρωτοβουλία 
των κρατών µελών και/ή των οργανισµών 
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, χωρίς 
τη χρηµατοδοτική συµµετοχή της ΕΕ. 

 
Αιτιολογία 

Εκ φύσεως, ο όρος διευρωπαϊκή συνεργασία υπονοεί ότι οι οργανισµοί τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι σε θέση να συµµετέχουν ως εταίροι σε µια διευρωπαϊκή συνεργασία 
κρατών µελών, χωρίς τη συµµετοχή των εθνικών αρχών.  
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Σύσταση 6 
Άρθρο 1.1 

 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

Η φύση του ΕΣ∆ΜΣ  

Ένας συνασπισµός συνεργασίας µπορεί να 
συσταθεί στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε τη µορφή Ευρωπαϊκού Συνασπισµού 
για τη ∆ιαµεθοριακή Συνεργασία - στη συνέχεια 
"ΕΣ∆ΜΣ" - σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τις 
διατάξεις που περιλαµβάνονται στον παρόντα 
κανονισµό  

Η φύση του ΕΣ∆ΜΣ  

Ένας συνασπισµός σύνδεσµος συνεργασίας 
µπορεί να συσταθεί στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη µορφή Ευρωπαϊκού 
Συνδέσµου Συνασπισµού για τη ∆ιευρωπαϊκή 
Συνεργασία - στη συνέχεια "ΕΣ∆ΜΣ" - σύµφωνα 
µε τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις που 
περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό. 

 
Αιτιολογία 

Σύµφωνα µε τη σύσταση 1, το κείµενο πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνεται. 
 
 

Σύσταση 7 
Άρθρο 1.3 

 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

Ο ΕΣ∆ΜΣ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και την 
ενίσχυση της διαµεθοριακής συνεργασίας των 
κρατών µελών και των οργανισµών τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, µε απώτερο στόχο 
την προαγωγή της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής. 

Ο ΕΣ∆Σ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και την 
ενίσχυση της διαµεθοριακής, διεθνικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας (διευρωπαϊκή 
συνεργασία) των κρατών µελών και των 
οργανισµών τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης, µε απώτερο στόχο την προαγωγή 
της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. 

 
Αιτιολογία 

Σύµφωνα µε τη σύσταση 1, το κείµενο πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνεται 
 
 

Σύσταση 8 
Άρθρο 2.3 

 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

Τα µέλη µπορούν να αποφασίσουν να συστήσουν 
τον ΕΣ∆ΜΣ είτε ως ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο, 
είτε να αναθέσουν τα καθήκοντά του σε ένα από 
τα µέλη του. 

Τα µέλη µπορούν να αποφασίσουν να συστήσουν 
τον ΕΣ∆Σ είτε ως ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο, 
είτε να αναθέσουν τη διαχείριση των καθηκόντων 
τα καθήκοντά του σε ένα ή περισσότερα από τα 
µέλη του.  
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Αιτιολογία 
Σύµφωνα µε τη σύσταση 1, το κείµενο πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνεται 
 
 

Σύσταση 9 
Άρθρο 3, παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία της ΕΤΠ 

Ο ΕΟ∆Σ εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται 
από τα µέλη του ή από τρίτους µε τη συγκατάθεσή 
του, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό 

Ο ΕΟ∆Σ εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται 
από τα µέλη του ή από τρίτους µε τη συγκατάθεσή 
του, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό 

 
Αιτιολογία  

Η συµπλήρωση αυτή είναι απαραίτητη στο βαθµό που ο ΕΟ∆Σ θα εφαρµόζει στο µέλλον και 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 

Σύσταση 10 
Άρθρο 3, παράγραφος 3 

 
Κείµενο που προτείνει η ΕΤΠ Τροπολογία της ΕΤΠ 

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

Η συγκρότηση ΕΟ∆Σ δεν επηρεάζει την οικονοµική 
ευθύνη των µελών του ούτε για τα κοινοτικά ούτε για 
τα εθνικά κονδύλια ή των κρατών µελών για τα 
κοινοτικά κονδύλια. Τα κράτη µέλη έχουν το 
δικαίωµα να θέτουν τον ΕΟ∆Σ υπό τον διοικητικό ή 
νοµικό τους έλεγχο, µέσω νόµου ή σύµβασης.  Η 
εποπτεία µπορεί να ανατεθεί σε ένα κράτος µέλος ή 
να ασκηθεί από κοινού. 

 
Αιτιολογία  

 
Το γεγονός ότι τα κράτη µέλη είναι υπόλογα ενώπιον των κοινοβουλίων τους για τη διαχείριση των 
εθνικών κονδυλίων είναι, βέβαια, αυτονόητο και εποµένως δε χρειάζεται να αναφερθεί στην πρόταση 
οδηγίας. Στο βαθµό όµως που τα κράτη µέλη (και σε οµοσπονδιακά κράτη τα αρµόδια οµοσπονδιακά 
κράτη) είναι υπόλογα και για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, πρέπει υποχρεωτικά να 
κατοχυρωθεί η εποπτεία του ΕΟ∆Σ εκ µέρους των κρατών µελών. Στην αντίθετη περίπτωση, τα 
κράτη µέλη υποχρεώνονται να αναλάβουν την ευθύνη για ζητήµατα στα οποία δεν µπορούν να 
ασκήσουν επιρροή.  
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Σύσταση 11 
(Άρθρο 4.8) 

 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

Η συµφωνία κοινοποιείται σε όλα τα µέλη και 
στα κράτη µέλη.    

Η συµφωνία κοινοποιείται σε όλα τα µέλη, και 
στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών, η οποία και την καταχωρεί σε 
δηµόσιο µητρώο που περιλαµβάνει όλες τις 
"συµφωνίες διευρωπαϊκής συνεργασίας". 

 
Αιτιολογία 

Σεβόµενη την αρχή της διαφάνειας που περιλαµβάνεται στη ΣΕΚ, η Επιτροπή των Περιφερειών 
θεωρεί ότι είναι υποχρέωση της να προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες αλλά και στις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες της ως κέντρα εµπειρογνωµοσύνης και να 
µεριµνήσει για την συνεχή παροχή πληροφοριών που αφορούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
και, κατ’επέκτασιν, τους πολίτες.  
 
 

Σύσταση 12 
(Άρθρο 5 και όλες οι συναφείς παράγραφοι) 

 

Κείµενο της Επιτροπής  Τροπολογία της ΕΤΠ  

Εσωτερικός Κανονισµός  Καταστατικό 

 
Αιτιολογία 

Επειδή ο Σύνδεσµος λειτουργεί σύµφωνα µε µια σειρά από βασικούς κανόνες, οι κανόνες αυτοί 
πρέπει να ορίζονται σε ένα καταστατικό. Από την άλλη πλευρά, ο εσωτερικός κανονισµός ορίζει τους 
κανόνες και τις προϋποθέσεις για την εσωτερική λειτουργία του. Κατά συνέπεια, ένας Σύνδεσµος, 
εκτός από καταστατικό, µπορεί να διαθέτει και Εσωτερικό Κανονισµό. 
 
 
  Βρυξέλλες, 18 Νοεµβρίου 2004 
 
 

Ο Πρόεδρος  
της 

Επιτροπής των Περιφερειών  
 
 
 
 

Peter Straub 

Ο Γενικός Γραµµατέας  
της  

Επιτροπής των Περιφερειών  
 
 
 
 

Gerhard Stahl 
________________ 


