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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 14 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής 

Συνεργασίας (ΕΟΔΣ)1.

2. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 6 Απριλίου 20052.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωμοδότησε στις 18 Νοεμβρίου 20043.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 20054.

5. Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιημένη της πρόταση στις 7 Μαρτίου 20065.

6. Στις 5 Μαΐου 2006, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία με σκοπό την υιοθέτηση 

κοινής θέσης σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης.

7. Στις 12 Ιουνίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σχετικά με την πρόταση, η 

οποία περιλαμβάνεται στο έγγραφο 9062/06.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

8. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα μέσο 

συνεργασίας το οποίο να επιτρέπει τη δημιουργία ομίλων συνεργασίας μεταξύ εθνικών, 

τοπικών και περιφερειακών εταίρων εντός της Κοινότητας, να έχει νομική υπόσταση και να 

φέρει το όνομα «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ). 

  
1 COM (2004) 496 τελικό
2 ΕΕ C 255 της 14/10/2005, σ. 76
3 ΕΕ C 71 της 22/03/2005, σ. 46
4 10806/05 CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144
5 COM (2006) 94 τελικό
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ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Γενικά

9. Το Συμβούλιο, το οποίο συμφωνεί με τους στόχους της πρότασης, προσπάθησε εντούτοις να 

βελτιώσει ορισμένες από τις διατάξεις και να προσθέσει και άλλα στοιχεία προκειμένου να 

διασφαλιστεί μεγαλύτερη νομική προβλεψιμότητα και συνοχή, ειδικότερα όσον αφορά τα 

εξής: 

- διατάξεις περί ελέγχου (άρθρο 4),

- κτήση νομικής προσωπικότητας (άρθρο 5),

- τα καθήκοντα αναπτύχθηκαν και διευκρινίσθηκαν περαιτέρω (άρθρο 7),

- ενίσχυση των διατάξεων περί ευθύνης με σκοπό την καλύτερη προστασία τρίτων

(άρθρο 12),

- προσθήκη μεταβατικής περιόδου για τα κράτη μέλη με σκοπό την προσαρμογή 

της νομοθεσίας τους στις απαιτήσεις του κανονισμού (άρθρο 18).

Κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς ανάγνωσης της πρότασης (Ιούλιος 2004 - Μάιος 2006),

εισήχθησαν διάφορες συντακτικές αλλαγές με σκοπό τη αποσαφήνιση του κειμένου, την 

αντιμετώπιση νομικών/γλωσσικών ζητημάτων και την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής 

του κανονισμού. Οι αλλαγές αυτές δεν αναφέρονται στο παρόν σημείωμα, εκτός αν υιοθετούν 

τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

10. Στην ψηφοφορία του στην ολομέλεια της 6ης Ιουλίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε 41 τροπολογίες στην πρόταση, από τις οποίες σχεδόν το 85% ενσωματώθηκε στην 
κοινή θέση του Συμβουλίου.

11. Κατά την προετοιμασία της κοινής του θέσης, το Συμβούλιο εξέτασε διεξοδικά την 
τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Η κοινή θέση ενσωματώνει όλες τις τροπολογίες που 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δέχθηκε, εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή στην 
τροποποιημένη πρότασή της.

12. Στην οριστική διατύπωση της κοινής θέσης από τους γλωσσομαθείς νομικούς 
επαναριθμήθηκαν ορισμένα άρθρα. Το παρόν έγγραφο ακολουθεί την αρίθμηση που 
χρησιμοποιείται στην κοινή θέση και επομένως η αρίθμηση διαφέρει μερικές φορές από 
εκείνη της γνώμης του Κοινοβουλίου και της τροποποιημένης πρότασης.
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Τίτλος

13. Το Συμβούλιο αποφάσισε να ακολουθήσει ό,τι πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήτοι να 
αντικατασταθεί, σε όλο το έγγραφο, το όνομα του μηχανισμού και αντί «Ευρωπαϊκός Όμιλος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας» να γραφεί «Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας». Η 
τροποποίηση αυτή εισήχθη σε όλο το κείμενο της κοινής θέσης, η οποία συνεπώς 
ενσωματώνει όλες τις τροπολογίες ή τα αντίστοιχα τμήματα των τροπολογιών, αριθ. 1, 2, 4, 
5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 41.

Αιτιολογικό

14. Ο ορισμός «εδαφική συνεργασία», καθώς καλύπτει τις τρεις μορφές συνεργασίας, ήτοι τη 
«διασυνοριακή», τη «διακρατική» και τη «διαπεριφερειακή» συνεργασία, δεν αναφέρεται 
στην αιτιολογική σκέψη 6, όπως προτείνεται στην τροπολογία αριθ. 42/3, αλλά στο άρθρο 1 
παράγραφος 2. 

15. Στην αιτιολογική σκέψη 5, το Συμβούλιο υιοθέτησε τις τροποποιήσεις 6 και 10 (εν μέρει) του 
ΕΚ καθώς καλύπτουν συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και/ή περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και διευκρινίζουν ότι ο κανονισμός δεν αποσκοπεί στην παράκαμψη άλλων πλαισίων 
συνεργασίας.

16. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ορισμένες διευκρινίσεις στην τροπολογία 8. Μολονότι 
στην κοινή θέση διεγράφη η αιτιολογική σκέψη αυτή, στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αναφέρεται 
ότι τα μέλη του ΕΟΕΣ μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν την εκτέλεση των 
καθηκόντων του σε ένα εκ των μελών.

17. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να υιοθετήσει τις ακόλουθες τροπολογίες:
− αριθ. 12, λεπτομερέστερη διάταξη για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

περιλαμβάνεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο β),
− αριθ. 13, καθώς στην κοινή θέση διατυπώνεται εκ νέου η ρήτρα περί επικουρικότητας 

(αιτιολογική σκέψη 16)

Άρθρο 1 - Φύση του ΕΟΕΣ

18. Στο άρθρο 4, παράγραφοι 3 και 4 υιοθετήθηκε η τροπολογία αριθ. 17 στην οποία εισάγονται 
λεπτομερείς διατάξεις περί ελέγχου.

19. Μετά τη διεξοδική εξέτασή του, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να υιοθετήσει την τροπολογία 18 

καθώς υπερβαίνει το περιεχόμενο ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
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Άρθρο 2 - Εφαρμοστέο δίκαιο

20. Το Συμβούλιο αποφάσισε να συμμεριστεί στο άρθρο αυτό την άποψη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που διατυπώνεται στην τροπολογία αριθ. 32, ήτοι: εφαρμοστέο είναι το δίκαιο 

του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ.

21. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει στην κοινή θέση ακριβέστερο ορισμό των «τοπικών 

φορέων» της αρχικής πρότασης, που υφίσταται ήδη στην κοινοτική νομοθεσία. Θεωρεί ότι 

μπορεί να καλύπτει «φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους οποίους μετέχουν τα κράτη 

μέλη και οι περιφερειακές/τοπικές αρχές», όπως διατυπώνεται στην τροπολογία αριθ. 20.

22. Στην κοινή θέση υιοθετούνται επίσης οι τροπολογίες 21 και 24, ωστόσο, το Συμβούλιο 

επέλεξε να εισαγάγει τη διάταξη αυτή στο άρθρο 7 παράγραφος 5.

Άρθρο 5 - Κτήση νομικής προσωπικότητας και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

23. Στο άρθρο αυτό υιοθετείται και αναπτύσσεται η ουσία της τροπολογίας 41 του ΕΚ.

Άρθρο 7 - Καθήκοντα

24. Το Συμβούλιο επέλεξε μία από τις προτάσεις του ΕΚ που περιλαμβάνονται στην τροπολογία 

αριθ. 22, ήτοι, να οριστούν στο άρθρο 7 τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ. Ωστόσο, δεν θεώρησε 

σκόπιμο να γίνει μνεία περί αρμοδιοτήτων ενός ΕΟΕΣ.

25. Το άρθρο 7 της κοινής θέσης αναφέρεται εξολοκλήρου στα καθήκοντα που μπορεί να εκτελεί 

ο ΕΟΕΣ καθώς και στα όρια των καθηκόντων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετεί την 

τροπολογία 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 8 - Σύμβαση

26. Το Συμβούλιο αποφάσισε να απλοποιήσει τους τίτλους του άρθρου αυτού. Ως εκ τούτου η 
τροπολογία 27 πλεονάζει.
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27. Η κοινή θέση λαμβάνει υπόψη όλες τις αλλαγές που εισήχθησαν στα διάφορα μέρη του 
κειμένου και αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίσει ακριβώς το περιεχόμενο του ΕΟΕΣ. Κατά τη 
διατύπωση του άρθρου αυτού, το Συμβούλιο συμφώνησε, εν όλω ή εν μέρει, με τις 
τροπολογίες αριθ. 29, 31 και 33 του ΕΚ.

28. Μετά από διεξοδική εξέταση, το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να υιοθετήσει την 
τροπολογία αριθ. 34 του ΕΚ, κυρίως λόγω της ύπαρξης αποκλινόντων συστημάτων στο 
δίκαιο των κρατών μελών στα οποία δεν υφίσταται απαραίτητα ειδικός νόμος που διέπει τη 
λειτουργία των συλλόγων. 

29. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να υιοθετήσει πλήρως την τροπολογία αριθ. 36 σχετικά με την 
υποχρέωση κοινοποίησης της σύμβασης στην Επιτροπή και το γεγονός ότι η Επιτροπή
εγγράφει τη σύμβαση σε δημόσιο μητρώο όλων των συμβάσεων σχετικά με τον ΕΟΕΣ. 
Ωστόσο, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της κοινής θέσης προβλέπεται ότι η Επιτροπή των 
Περιφερειών ενημερώνεται από τα μέλη του ΕΟΕΣ σχετικά με τη σύμβαση και την 
καταχώριση και/ή δημοσίευση του καταστατικού.

Άρθρο 9 - Καταστατικό

30. Οι τροπολογίες 37, 38 και 39 του ΕΚ σχετικά με το περιεχόμενο του καταστατικού 
υιοθετήθηκαν σε άλλα άρθρα της κοινής θέσης (η τροπολογία αριθ. 37 στο άρθρο 10, η 
τροπολογία αριθ. 38 στο άρθρο 14 και η τροπολογία αριθ. 39 στο παρόν άρθρο). Το 
Συμβούλιο απέρριψε μόνο μέρος της τροπολογίας 37 σχετικά με την εγκατάσταση της 
γραμματείας. Συνεπώς, η τροπολογία 40 δεν έγινε αποδεκτή καθώς το Συμβούλιο επέλεξε να 
διατηρήσει το άρθρο 10 σχετικά με τα όργανα.

Άρθρο 12 - Εκκαθάριση, αφερεγγυότητα, παύση πληρωμών και ευθύνη

31. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι το ζήτημα περί εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας, παύσης πληρωμών 
και ευθύνης ενός ΕΟΕΣ είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στον 
κανονισμό. Θεωρεί ότι μόνο πολύ ακριβείς διατάξεις, όπως εκείνες που εισήγαγε στο άρθρο 
12, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν νομική προβλεψιμότητα και επαρκή νομική προστασία 
σε τρίτους. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία αριθ. 26.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

32. Το Συμβούλιο ενσωμάτωσε στην κοινή του θέση, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τους 

στόχους της πρότασης της Επιτροπής, τις περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.

Κυριότερος στόχος της κοινής θέσης του Συμβουλίου είναι η θέσπιση ενός μηχανισμού που 

διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Η Επιτροπή αναγνώρισε τη γενική 

ισορροπία της κοινής θέσης του Συμβουλίου και χαιρέτισε την πολιτική συμφωνία που 

επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις 5 Μαΐου 2006.

____________


