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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό

Προκειμένου να προαχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη της επικράτειας της ΕΕ, η Επιτροπή 
προτείνει, στο πλαίσιο των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία, ένα νέο στόχο 
"Εδαφικής συνεργασίας" για τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 
Όλες οι περιοχές στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα θα είναι σε θέση να συνεργάζονται με 
τους γείτονές τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει μία γενική δέσμη που αφορά την 
περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασυνοριακή συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Eυρωπαϊκός Όμιλος Διασυνοριακής Συνεργασίας), με τις υποψήφιες και τις δυνητικές 
υποψήφιες χώρες (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας) και με τις τρίτες χώρες που βρίσκονται 
στα νότια και στα ανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας 
και Εταιρικής Σχέσης).

Το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) θα καλύψει τις τρίτες χώρες 
που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, δηλαδή τις χώρες της νότιας και 
ανατολικής Μεσογείου, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία και τις χώρες του 
νότιου Καυκάσου, αντικαθιστώντας με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα MEDA και τμήμα του 
προγράμματος Tacis. Το ENPI θα στηρίξει επίσης τη στρατηγική εταιρική σχέση της 
Κοινότητας με τη Ρωσία.

Με γνώμονα την προτεραιότητα που αποδίδει στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας η ΕΕ, η 
Επιτροπή πρότεινε σημαντική αύξηση της βοήθειας που χορηγείται στις ενδιαφερόμενες 
χώρες σε 14,9 δισεκατ. ευρώ για το διάστημα 2007-2013 σε σχέση με τα 8,5 δισεκατ. περίπου 
ευρώ για το διάστημα 2000-2006. Περίπου 1,6 δισεκατ. ευρώ των πιστώσεων που 
διατίθενται για το ENPI και το IPA θα προέλθουν από τον στόχο της "ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας" (και κατά συνέπεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
Το ποσό αυτό θα καλύψει τη συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών του ENPI και του IPA.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 φρονεί ότι οι στόχοι της διευρυμένης ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την 
ευρωπαϊκή προενταξιακή βοήθεια και τις εταιρικές σχέσεις γειτονίας, δικαιολογούν αύξηση 
ύψους 2,5 δισεκατ. ευρώ και αναπροσανατολισμό της τάξης των 1,5 δισεκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή θεσπίζει μεταβατική ρύθμιση που θα εφαρμοστεί έως ότου τεθεί σε ισχύ ο νέος 
μηχανισμός της "κοινής διαχείρισης" στο πλαίσιο του IPA και του ENPI. Η κοινή διαχείριση 
επιτρέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας με βάση μια ενιαία 
δέσμη κανόνων και μέσω μιας ενιαίας πηγής χρηματοδότησης. Θα πρέπει επίσης να 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να ελαττώσουν τους πόρους που προορίζονται για την 
διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του IPA και του ENPI στο κεφάλαιο 1β του 
προϋπολογισμού της Ένωσης 2007-2013.

2. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

  
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προκλήσεις πολιτικής και τα δημοσιονομικά μέσα της 
διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (2004/2209(INI)). A6-0153/2005, 8 Ιουνίου 2005, σημείο 49.
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Στην πρόταση της Επιτροπής το μέσο ENPI αποτελείται από πολλά σημαντικά 
χρηματοοικονομικά στοιχεία και μέσα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών 
των κρατών μελών και των περιφερειών των χωρών που έχουν κοινά σύνορα με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μορφή της διασυνοριακής συνεργασίας που περιγράφεται στην 
παρούσα πρόταση παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτήν που προτείνεται στα σχέδια 
κανονισμών για τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων και συγκεκριμένα στον γενικό 
κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και στον κανονισμό για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής 
Συνεργασίας (ΕΟΔΣ).

Το μέσο αυτό θα χρηματοδοτεί κοινά σχέδια στα οποία θα συμμετέχουν περιφέρειες των 
κρατών μελών της ΕΕ και χώρες εταίροι που έχουν κοινά σύνορα. Για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το ENPI θα επιφέρει ριζική απλούστευση των διαδικασιών σε σύγκριση με τη 
σημερινή κατάσταση, στην οποία η διαχείριση των κοινών σχεδίων εκατέρωθεν των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ χαρακτηρίζεται από διαφορετικές διαδικασίες σε κάθε πλευρά 
των συνόρων. Στο μεταξύ, έχουν θεσπιστεί μέχρι το 2006 τα αποκαλούμενα Προγράμματα 
Γειτονίας, τα οποία βελτιώνουν το συντονισμό των διαφόρων υφιστάμενων μέσων, 
υποστηρίζοντας τη διασυνοριακή συνεργασία.

Η προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του ENPI παρουσιάζει πολλές ομοιότητες 
με την προσέγγιση που εφαρμόστηκε κατά τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων 
περιφερειακής ανάπτυξης στην ΕΕ, η οποία βασιζόταν στον πολυετή προγραμματισμό, στην 
εταιρική σχέση και στη συγχρηματοδότηση.

Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας του ENPI θα χρηματοδοτηθεί με πρόσθετους 
πόρους και θα συγχρηματοδοτηθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ από το ΕΤΠΑ.

Προβλέπεται να αναπτυχθούν λεπτομερείς κανόνες λειτουργίας. Αυτές οι εκτελεστικές 
διατάξεις θα συμπεριλαμβάνουν τα κριτήρια και τις διαδικασίες κατανομής των κεφαλαίων, 
το ποσοστό χρηματοδότησης, την προετοιμασία των κοινών προγραμμάτων, την επιλογή 
κοινών προγραμμάτων, την τεχνική και χρηματοοικονομική διαχείριση της βοήθειας, το 
χρηματοοικονομικό και λογιστικό έλεγχο, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, την προβολή 
και δημοσιότητα των δραστηριοτήτων.

3. Οι κύριες πτυχές που αφορούν την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική 
συνοχής στην παρούσα πρόταση και η αξιολόγηση του εισηγητή

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την πρόταση δημιουργίας "Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης" (ENPI). Ιδίως η καινοτόμος "συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας", 
η οποία ενσωματώνει τις βασικές αρχές των διαρθρωτικών ταμείων (κοινά προγράμματα, 
πολυετής προσέγγιση, εταιρική σχέση, συγχρηματοδότηση με δέουσα συνεκτίμηση 
ενδεχόμενων ειδικών συνθηκών εξωτερικής πολιτικής, ενδεχόμενης συγχρηματοδότησης από 
το ΕΤΠΑ κ.λπ.).

Το ENPI δεν θα πρέπει να είναι επικεντρωμένο κυρίως στις χώρες εταίρους· η διασυνοριακή 
συνεργασία αφορά επίσης τις μεθοριακές περιοχές της ΕΕ. Οι μεθοριακές περιοχές της ΕΕ θα 
πρέπει να τοποθετηθούν σε ισότιμη βάση με τα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ωστόσο, θα 
πρέπει να επισημανθεί ένα γενικό πρόβλημα και συγκεκριμένα ότι ορισμένες διατάξεις του 
κανονισμού για τη διασυνοριακή συνεργασία δεν θα ωφελούσε τις παραμεθόριες περιοχές 
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περισσότερο από το πρόγραμμα INTERREG.

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται η συνήθης ορολογία της 
ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι η διευρωπαϊκή συνεργασία θα πρέπει να διαιρεθεί σε 
διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεθνική συνεργασία. Ο κανονισμός θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στη διατύπωση των διατάξεων του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την 
"εδαφική συνεργασία" και κατά συνέπεια, αντί για "κοινά προγράμματα", θα πρέπει να 
προτιμηθεί ο όρος "επιχειρησιακά προγράμματα".

Ø Τύποι προγραμμάτων (άρθρο 6): στο άρθρο αυτό περιγράφεται ο τύπος των 
προγραμμάτων, μέσω των οποίων θα χορηγείται βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα εθνικά/πολυεθνικά προγράμματα, θεματικά προγράμματα και 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Ο εισηγητής φρονεί ότι όταν τα προγράμματα 
αφορούν περιφερειακά και τοπικά θέματα θα πρέπει να προαχθεί αποκεντρωμένη 
προσέγγιση.

Ø Προγραμματισμός και κατανομή κεφαλαίων (άρθρο 7): σε έγγραφα στρατηγικής που 
περιέχουν πολυετή ενδεικτικά προγράμματα καθορίζονται οι προτεραιότητες για την 
παροχή βοήθειας και τα πολυετή χρηματοδοτικά πλαίσια των προγραμμάτων. Τα έγγραφα 
στρατηγικής για τη διασυνοριακή συνεργασία αποσκοπούν κυρίως στον καθορισμό 
καταλόγου "κοινών" διασυνοριακών προγραμμάτων, της γεωγραφικής τους κάλυψης και 
των χρηματοδοτικών πλαισίων τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα συνεισφέρει στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και για το λόγο αυτό ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι θα 
πρέπει να διατεθούν κεφάλαια εάν οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές αναλάβουν 
πρωτοβουλίες.

Ø Γεωγραφική επιλεξιμότητα (άρθρο 8): καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των εδαφικών 
ζωνών των κρατών μελών και των χωρών εταίρων που θα καλύπτονται από τα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
περιοχές επιπέδου NUTS-III που βρίσκονται κατά μήκος των εδαφικών συνόρων και 
σημαντικών θαλάσσιων διαβάσεων και όλες οι παράκτιες περιοχές επιπέδου NUTS-II που 
βρίσκονται στα όρια κοινών θαλάσσιων υδάτων. Οι περιοχές που συνορεύουν με αυτές 
τις ζώνες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη συνεργασία. Ο εισηγητής είναι της 
γνώμης ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια κατηγορία ανήκουν οι εκάστοτε παράκτιες 
περιοχές NUTS-II: στα διασυνοριακά προγράμματα ή στα διαπεριφερειακά και/ή διεθνικά 
προγράμματα.

Ø Προγραμματισμός (άρθρο 9): περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την θέσπιση κοινών 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν επιλέξιμες περιοχές των κρατών μελών και χώρες 
εταίροι. Ο εισηγητής εκφράζει την επιδοκιμασία του για την ρήτρα ασφάλειας η οποία 
επιτρέπει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις μεθοριακές περιοχές να λαμβάνουν βοήθεια, 
εάν προκύψει σοβαρή κρίση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας εταίρου, 
ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση κοινών προγραμμάτων. Ο εισηγητής φρονεί ότι η 
οργάνωση της εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να είναι συμβατή με τις οργανωτικές 
ρυθμίσεις της "εδαφικής συνεργασίας" όπως αναφέρονται στο ΕΤΠΑ. Εξάλλου, θα πρέπει 
να συσταθούν μία οργανωτική επιτροπή και μία ανεξάρτητη γραμματεία, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οργάνωση των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας. Ο εισηγητής 
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πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να καλυφθεί η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών μέσω της αναφοράς της αρχής της επικουρικότητας.

Ø Διαχείριση (άρθρο 10): προβλέπεται κοινή διαχείριση των διασυνοριακών προγραμμάτων 
εκ μέρους των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και των χωρών εταίρων μέσω μιας Κοινής 
Διαχειριστικής Αρχής (JMA), η οποία θα λειτουργεί στη βάση της κοινής διαχείρισης και 
υπό κανονικές συνθήκες θα είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος. Αυτή η μέθοδος 
διαχείρισης είναι συμβατή με την βασιζόμενη στον προγραμματισμό, πολυετή 
προσέγγιση ανάληψης πρωτοβουλιών από τη βάση, η οποία χαρακτηρίζει τα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Το κράτος που θα φιλοξενεί την Κοινή 
Διαχειριστική Αρχή θα είναι υπόλογο στην Επιτροπή για την ομαλή εκτέλεση των 
δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως συμβαίνει στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Ο εισηγητής φρονεί ότι, αντίθετα με την εδαφική 
συνεργασία, δεν αναφέρεται πουθενά η αποκεντρωμένη εφαρμογή με συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών φορέων ή μίας αποκεντρωμένης οργανωτικής επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 6, παράγραφος 2α (νέα)

(2α) Οι επιλέξιμες μεθοριακές περιοχές 
των κρατών μελών της ΕΕ θα καλύπτονται 
από τα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας που καταρτίζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Θα 
είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των 
κρατών μελών στα θεματικά και/ή 
πολυεθνικά προγράμματα μέσω της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτουν 
την επιλεξιμότητα των μεθοριακών περιοχών. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε μία 
αποκεντρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων. Στις 
περιπτώσεις στις οποίες τα προγράμματα αφορούν περιφερειακά και τοπικά θέματα είναι 
σημαντική η πλήρης συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ στην ανάπτυξη 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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και εφαρμογή των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας.

Τροπολογία 2
Άρθρο 7, παράγραφος 3

(3) Προς το σκοπό της διασυνοριακής 
αποκλειστικά συνεργασίας και για να 
καθοριστούν ο κατάλογος των κοινών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1, καθώς και το ενδεικτικό 
πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο και οι 
εδαφικές ζώνες που μπορούν να 
επωφεληθούν από κάθε πρόγραμμα, 
υιοθετούνται ένα ή, ενδεχομένως, 
περισσότερα έγγραφα στρατηγικής 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2. Το ή τα εν λόγω ειδικά 
έγγραφα στρατηγικής καλύπτουν, 
κατ’αρχήν, περίοδο επτά ετών, από την 1η

Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013.

(3) Προς το σκοπό της διασυνοριακής 
αποκλειστικά συνεργασίας και για να 
καθοριστούν ο κατάλογος των κοινών 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1, καθώς και το ενδεικτικό 
πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, οι χώρες, 
οι μεθοριακές περιοχές της ΕΕ και οι 
εταίροι των υποψήφιων για ένταξη χωρών
που μπορούν να επωφεληθούν από κάθε 
πρόγραμμα, υιοθετούνται ένα ή, 
ενδεχομένως, περισσότερα έγγραφα 
στρατηγικής σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 26 παράγραφος 2, πράγμα που δεν 
επιτρέπεται να προκαλέσει οιαδήποτε 
πρόσθετη γραφειοκρατία. Το ή τα εν λόγω 
ειδικά έγγραφα στρατηγικής καλύπτουν, 
κατ’αρχήν, περίοδο επτά ετών, από την 1η

Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες εδαφικές ζώνες είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στα 
προγράμματα. Τα έγγραφα στρατηγικής δεν θα πρέπει να προκαλέσουν οποιαδήποτε πρόσθετη 
γραφειοκρατία προκειμένου να διατηρηθούν οι δυνατότητες υλοποίησης.

Τροπολογία 3
Άρθρο 7, παράγραφος 4

(4) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης συμβάλλει στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας που 
καθορίζονται και εφαρμόζονται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

(4) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης συμβάλλει στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας και στην 
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών της ΕΕ στα θεματικά 
προγράμματα και στα πολυεθνικά 
προγράμματα που καθορίζονται και 
εφαρμόζονται δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού. 
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Αιτιολόγηση

Εάν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές της ΕΕ προτίθενται να χρησιμοποιήσουν αυτό το 
πρόγραμμα για να αναλάβουν, επιπροσθέτως προς τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες, 
πρωτοβουλίες διαπεριφερειακής συνεργασίας με τους ομολόγους τους στις γειτονικές περιοχές 
της ΕΕ, θα πρέπει να διατεθούν κεφάλαια από το ΕΤΠΑ. 

Τροπολογία 4
Άρθρο 8, παράγραφος 3α (νέα)

(3α) Θα πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα 
μέσα αξιολόγησης της συνεργασίας μεταξύ 
των παράκτιων περιοχών του επιπέδου 
NUTS II· στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός τύπος των 
προγραμμάτων: τα διασυνοριακά, τα 
διαπεριφερειακά και/ή τα διεθνικά 
προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια κατηγορία ανήκουν οι 
συμμετέχουσες παράκτιες περιοχές NUTS II: στα διασυνοριακά προγράμματα, στα 
διαπεριφερειακά και/ή στα διεθνικά προγράμματα.

Τροπολογία 5
Άρθρο 9, παράγραφος 2

(2) Τα κοινά προγράμματα που 
καταρτίζονται για τα χερσαία σύνορα και 
τις θαλάσσιες διαβάσεις αφορούν 
συγκεκριμένα σύνορα και καλύπτουν σειρά 
επιλέξιμων χερσαίων ζωνών που υπάγονται 
στη δικαιοδοσία ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών και μίας ή περισσότερων 
χωρών εταίρων. Τα κοινά προγράμματα για 
τις παράκτιες περιοχές έχουν πολυμερή 
χαρακτήρα και περιλαμβάνουν επιλέξιμες 
χερσαίες ζώνες που βρίσκονται στα όρια 
κοινών θαλάσσιων υδάτων που ανήκουν σε 
πολλές συμμετέχουσες χώρες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον 
κράτος μέλος και μία χώρα εταίρος.

(2) Τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
καταρτίζονται για τις παράκτιες περιοχές 
του επιπέδου NUTS-II είναι πολυμερή,
αφορούν συγκεκριμένα σύνορα και 
καλύπτουν σειρά επιλέξιμων χερσαίων 
ζωνών που υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός 
ή περισσότερων κρατών μελών και μίας ή 
περισσότερων χωρών εταίρων. Τα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τις 
παράκτιες περιοχές έχουν πολυμερή 
χαρακτήρα και περιλαμβάνουν επιλέξιμες 
χερσαίες ζώνες που βρίσκονται στα όρια 
κοινών θαλάσσιων υδάτων που ανήκουν σε 
πολλές συμμετέχουσες χώρες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον 
κράτος μέλος και μία χώρα εταίρος.
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Αιτιολόγηση

Για λόγους τυποποίησης της ορολογίας, θα πρέπει να προτιμηθεί ο όρος επιχειρησιακά 
προγράμματα αντί κοινά προγράμματα, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στη διατύπωση που 
χρησιμοποιείται για την εδαφική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 6
Άρθρο 9, παράγραφος 5

(5) Τα κοινά προγράμματα μπορούν να 
επανεξετάζονται με πρωτοβουλία των 
συμμετεχουσών χωρών ή της Επιτροπής 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των 
προτεραιοτήτων συνεργασίας, η 
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, τα 
αποτελέσματα εφαρμογής των εν λόγω 
μέτρων και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της 
διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των 
πόρων.

(5) Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
μπορούν να επανεξετάζονται με 
πρωτοβουλία των συμμετεχουσών χωρών, 
των συμμετεχουσών μεθοριακών περιοχών 
της ΕΕ ή της Επιτροπής ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των 
προτεραιοτήτων συνεργασίας, η 
κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, τα 
αποτελέσματα εφαρμογής των εν λόγω 
μέτρων και της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της 
διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των 
πόρων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους τυποποίησης της ορολογίας, θα πρέπει να προτιμηθεί ο όρος επιχειρησιακά 
προγράμματα αντί για κοινά προγράμματα, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στη διατύπωση που 
χρησιμοποιείται για την εδαφική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Οι μεθοριακές περιοχές 
της ΕΕ δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από την ανάληψη πρωτοβουλιών· η διαχείριση των 
διασυνοριακών προγραμμάτων εμπίπτει κανονικά στην αρμοδιότητα των μεθοριακών περιοχών 
της ΕΕ, οι οποίες διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις όσον αφορά τις ειδικές 
ανάγκες. 

Τροπολογία 7
Άρθρο 9, παράγραφος 7

(7) Με βάση την αρχή της εταιρικής σχέσης, 
οι συμμετέχουσες χώρες επιλέγουν από 
κοινού τις δράσεις που είναι σύμφωνες με 
τις προτεραιότητες και τα μέτρα του κοινού 
προγράμματος που θα τύχει κοινοτικής 
βοήθειας.

(7) Με βάση την αρχή της εταιρικής σχέσης 
και την αρχή της επικουρικότητας, οι 
συμμετέχουσες χώρες και οι μεθοριακές 
περιοχές της ΕΕ, εκπροσωπούμενες σε 
οργανωτική επιτροπή, επιλέγουν στο 
πλαίσιο στενής συνεργασίας τις δράσεις 
που είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες 
και τα μέτρα του κοινού προγράμματος που 
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θα τύχει κοινοτικής βοήθειας.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφερθεί η αρχή της επικουρικότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή 
των μεθοριακών περιοχών της ΕΕ και η θέσπιση πολιτικής που να αντανακλά περισσότερο τις 
ανάγκες των ανθρώπων. Ο φορέας που θα πραγματοποιεί την επιλογή θα πρέπει επίσης να 
προσδιοριστεί και, σύμφωνα με το πνεύμα της εδαφικής συνεργασίας, θα πρέπει να είναι μία 
οργανωτική επιτροπή.

Τροπολογία 8
Άρθρο 10, παράγραφος 1

(1) Τα κοινά προγράμματα πρέπει, 
κατ’αρχήν, να εφαρμόζονται από κοινή 
διαχειριστική αρχή με έδρα σε ένα από τα 
κράτη μέλη.

(1) Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει, 
κατ’αρχήν, να είναι αποκεντρωμένα, μέσω 
κοινής διαχειριστικής αρχής και κοινής 
γραμματείας με έδρα σε ένα από τα κράτη 
μέλη.

Αιτιολόγηση

Για λόγους τυποποίησης της ορολογίας, θα πρέπει να προτιμηθεί ο όρος επιχειρησιακά 
προγράμματα αντί για κοινά προγράμματα, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στη διατύπωση που 
χρησιμοποιείται για την εδαφική συνεργασία του ΕΤΠΑ. Αντίθετα με την εδαφική συνεργασία, 
δεν γίνεται καμία αναφορά στην αποκεντρωμένη εφαρμογή με συμμετοχή περιφερειακών και 
τοπικών φορέων ή μιας αποκεντρωμένης οργανωτικής επιτροπής. Η κοινή γραμματεία θα 
πρέπει να αναφέρεται επιπροσθέτως προς την κοινή διαχειριστική αρχή που θα είναι 
εγκατεστημένη σε μεθοριακή περιοχή ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 9
Άρθρο 14, στοιχείο δ)

δ) οι διεθνείς οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 
οργανισμών, των οργανώσεων, των 
υπηρεσιών ή αποστολών των Ηνωμένων 
Εθνών, των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των τραπεζών ανάπτυξης, 
εφόσον συμβάλλουν στους στόχους του 
παρόντος κανονισμού·

δ) οι διεθνείς οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 
οργανισμών, των οργανώσεων, των 
υπηρεσιών ή αποστολών των Ηνωμένων 
Εθνών, των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των τραπεζών ανάπτυξης, 
εφόσον συμβάλλουν στην διασυνοριακή 
συνεργασία, όπως συνάγεται από τους
στόχους του παρόντος κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια για τις μεθοριακές περιοχές της ΕΕ που συμμετέχουν 
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στο ENPI είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τους οργανισμούς που στο παρελθόν δεν 
έχουν λάβει χρηματοδότηση για την διασυνοριακή συνεργασία.

Τροπολογία 10
Άρθρο 14, στοιχείο στ)

στ) οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· στ) οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον συμβάλλουν στη διασυνοριακή 
συνεργασία, όπως συνάγεται από τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού··

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια για τις μεθοριακές περιοχές της ΕΕ που συμμετέχουν 
στο ENPI είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τους οργανισμούς που στο παρελθόν δεν 
έχουν λάβει χρηματοδότηση για την διασυνοριακή συνεργασία.

Τροπολογία 11
Άρθρο 14, στοιχείο η), γράμμα (x)

(x) όλες οι μη κυβερνητικές ενώσεις και τα 
ανεξάρτητα ιδρύματα που μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη·

(x) οι διαπεριφερειακές μη κυβερνητικές 
ενώσεις και τα ανεξάρτητα ιδρύματα που 
μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διαπεριφερειακές ενώσεις θα ήταν σε θέση να συμβάλουν σημαντικά στην 
υλοποίηση των στόχων του ENPI, είναι σημαντικό να αναφερθούν ακόμα και αν θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν σε ορισμένες από τις άλλες επιλέξιμες κατηγορίες.

Τροπολογία 12
Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) στη χρηματοδότηση στοχοθετημένων 
μέτρων διοικητικής συνεργασίας στα οποία 
συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του 
δημόσιου τομέα που αποστέλλονται από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις ειδικές 
διατάξεις που θεσπίζονται στον τομέα αυτό·

(α) στη χρηματοδότηση στοχοθετημένων 
μέτρων διοικητικής συνεργασίας στα οποία 
συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του 
δημόσιου τομέα που αποστέλλονται από τα 
κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές 
τους, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που 
θεσπίζονται στον τομέα αυτό·

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές αρχές της ΕΕ διαθέτουν πλούτο εμπειριών, τον οποίο μπορούν να μοιραστούν 



PE 360.160v01-00 12/12 PA\572291EL.doc

EL

με τους ομολόγους τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και αυτά τα μέτρα διοικητικής 
συνεργασίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη δημοκρατίας με στερεά θεμέλια.

Τροπολογία 13
Άρθρο 19, παράγραφος 1

(1) Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
πραγματοποιούνται με βάση τις αποφάσεις 
που λαμβάνει η Επιτροπή δυνάμει του 
άρθρου 9 παράγραφος 5, του άρθρου 12 
παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφος 
1 και του άρθρου 16 παράγραφος 3.

(1) Οι πολυετείς δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
πραγματοποιούνται με βάση τις αποφάσεις 
που λαμβάνει η Επιτροπή δυνάμει του 
άρθρου 9 παράγραφος 5, του άρθρου 12 
παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφος 
1 και του άρθρου 16 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Οι πολυετείς δημοσιονομικές δεσμεύσεις έχουν ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της 
ποιοτικής ανάπτυξης της διασυνοριακής συνεργασίας στα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
και την τοποθέτηση των μεθοριακών περιοχών της ΕΕ σε ισότιμη βάση με τα εσωτερικά σύνορα 
της Ένωσης.


