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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ)
(COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0496)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 159, παράγραφος 3, της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0091/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Ευρωπαϊκός Όμιλος Διασυνοριακής
Συνεργασίας (ΕΟΔΣ)

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Αιτιολόγηση

Ο γενικός κανονισμός για τα Διαρθρωτικά Ταμεία καθορίζει ως στόχο3 την εδαφική 
συνεργασία, η οποία πραγματοποιείται σε τρεις τομείς: την διακρατική συνεργασία, τη διεθνική 
και τη διαπεριφερειακή.  Για το λόγο αυτό, για να είναι συνεπής η ορολογία, είναι απαραίτητο 
να τροποποιηθεί η ονομασία του ΕΟΔΣ σε ΕΟΕΣ.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1

(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.

(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 εδαφικής συνεργασίας. Προς 
το σκοπό αυτό ενδείκνυται να θεσπισθούν 
τα μέτρα που απαιτούνται για την 
βελτίωση των προϋποθέσεων υλοποίησης 
των δράσεων εδαφικής συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Σε όλες τις διατάξεις του κανονισμού η έκφραση "διασυνοριακή συνεργασία" πρέπει να 
αντικατασταθεί με "εδαφική συνεργασία", όπου η πρώτη χρησιμοποιείται με την έννοια της 
δεύτερης.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2

(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.

(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 εδαφικής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας λόγω 
των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών και 
διαδικασιών, απαιτείται η λήψη μέτρων για 
τον περιορισμό αυτών των δυσκολιών.

Αιτιολόγηση

Σε όλες τις διατάξεις του κανονισμού η έκφραση "διασυνοριακή συνεργασία" πρέπει να 
αντικατασταθεί με "εδαφική συνεργασία", όπου η πρώτη χρησιμοποιείται με την έννοια της 
δεύτερης.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3

(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.

(3) Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 
αύξησης των χερσαίων και θαλάσσιων 
συνόρων της Κοινότητας μετά την 
διεύρυνση, απαιτείται να ενισχυθεί η 
διακρατική, διεθνική και διαπεριφερειακή 
συνεργασίας στην Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Bλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 3.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6

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

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

Αιτιολόγηση

Bλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7

(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 Διασυνοριακής
Συνεργασίας" (ΕΟΔΣ). Η προσφυγή στον 
ΕΟΔΣ θα πρέπει να είναι προαιρετική.

(7) Προκειμένου να υπερπηδηθούν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζει η εδαφική
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 
Εδαφικής Συνεργασίας" (ΕΟΕΣ). Η 
προσφυγή στον ΕΟΕΣ είναι προαιρετική.
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

7α. Οι διμερείς συμφωνίες  διακρατικής. 
διαπεριφερειακής ή υπερεθνικής 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και/ή 
περιφερειακών και τοπικών αρχών 
μπορούν να συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής των νομικών διατάξεων υφισταμένων διακρατικών συμφωνιών, π. χ. των 
συμφωνιών της Καρλσρούης, δεν μπορεί να περιοριστεί εξαιτίας της θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του 
ΕΟΔΣ θα πρέπει να ορισθούν στα πλαίσια 
μιας σύμβασης ευρωπαϊκής 
διασυνοριακής συνεργασίας που στο εξής 
αναφέρεται ως "σύμβαση".

(9) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του 
ΕΟΕΣ θα πρέπει να ορισθούν στα πλαίσια 
μιας σύμβασης ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας που στο εξής αναφέρεται ως 
"σύμβαση".

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 10

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

(10) Τα μέλη συγκροτούν ΕΟΕΣ ως 
ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ή αναθέτουν
τα καθήκοντά του σε ένα από τα μέλη.

Τροπολογία 10
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Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Ο ΕΟΔΣ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ενεργεί είτε για την 
υλοποίηση προγραμμάτων διασυνοριακής
συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται 
από την Κοινότητα, ιδίως από τα 
Διαρθρωτικά 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.

(11) Ο ΕΟΕΣ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ενεργεί είτε για την 
υλοποίηση προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από 
την Κοινότητα, ιδίως από τα Διαρθρωτικά 
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 εδαφικής
συνεργασίας που πραγματοποιούνται με 
αποκλειστική πρωτοβουλία των κρατών 
μελών και/ή των περιφερειών και/ή των 
περιφερειακών και τοπικών  αρχών χωρίς 
οικονομική συνεισφορά της Κοινότητας.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 13

(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.

(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.

(Δεν ισχύει για το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) 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 

(15) Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν προϋποθέσεις 
αποτελεσματικής εδαφικής 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 
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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.

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 
ΕΟΕΣ είναι προαιρετική σύμφωνα με το 
συνταγματικό σύστημα κάθε κράτους 
μέλους.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.

Τροπολογία 13
Άρθρο 1, τίτλος

Φύση του ΕΟΔΣ Φύση του ΕΟΕΣ

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 14
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Είναι δυνατόν να συγκροτηθεί όμιλος 
συνεργασίας σε κοινοτικό έδαφος υπό τη 
μορφή Ευρωπαϊκού Ομίλου 
Διασυνοριακής Συνεργασίας, που στο εξής 
αναφέρεται ως "ΕΟΔΣ", υπό τις 
προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1. Είναι δυνατόν να συγκροτηθεί όμιλος 
συνεργασίας σε κοινοτικό έδαφος υπό τη 
μορφή Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής
Συνεργασίας, που στο εξής αναφέρεται ως 
"ΕΟΕΣ", υπό τις προϋποθέσεις και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.

Τροπολογία 15
Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Στόχος του ΕΟΔΣ είναι να διευκολύνει 
και να προωθεί την διασυνοριακή

3. Στόχος του ΕΟΕΣ είναι να διευκολύνει 
και να προωθεί την διακρατική 



PR\562250EL.doc 11/23 PE 357.502v01-00

EL

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών καθώς 
και μεταξύ περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή. 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών καθώς 
και μεταξύ περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή. 

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 3. 

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)

(3α) Το κράτος μέλος, του οποίου το 
δίκαιο έχει αναγνωριστεί ως εφαρμόσιμο, 
έχει το δικαίωμα ελέγχου της διαχείρισης 
εκ μέρους του ΕΟΕΣ τόσο των δημοσίων, 
όσο και των εθνικών και κοινοτικών 
πόρων.
Το κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο 
έχει αναγνωριστεί ως εφαρμόσιμο, 
ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη , τα 
οποία η σύμβαση αφορά, για τα 
αποτελέσματα κάθε ελέγχου που έχει 
πραγματοποιηθεί.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το σύστημα ελέγχου των δράσεων του ΕΟΕΣ κατά τρόπο 
σαφή και διαφανή, λαμβανομένου υπόψη ότι ο ΕΟΕΣ αποτελείται από φορείς από διάφορα 
κράτη μέλη και ότι ο ΕΟΕΣ, ως όμιλος, ενεργεί βάσει της έννομης τάξης ενός των κρατών 
μελών του και υπόκειται στον έλεγχο του κράτους αυτού. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πληροφορίες θα διαβιβάζονται στα λοιπά κράτη μέλη, θεσπίζεται κανόνας που καθορίζει ότι 
ενημερώνεται το σύνολο των κρατών μελών, τα οποία ο ΕΟΕΣ αφορά, σχετικά με τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τροπολογία 17
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Ο ΕΟΔΣ είναι δυνατόν να αποτελείται 
από κράτη μέλη ή/και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές ή/και τοπικούς δημόσιους 
φορείς, που στο εξής αναφέρονται ως 
"μέλη".

1. Ο ΕΟΕΣ είναι δυνατόν να αποτελείται 
από κράτη μέλη ή/και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές ή/και τοπικούς δημόσιους 
φορείς, που στο εξής αναφέρονται ως 
"μέλη".
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Αιτιολόγηση

Από την ίδια την φύση της εδαφικής συνεργασίας προκύπτει ότι πρέπει να είναι ανοικτή στις 
περιφέρειες  και τις τοπικές αρχές, χωρίς επέμβαση των κρατών μελών.

Άλλο επιχείρημα υπέρ της άποψης του εισηγητή είναι ότι, προκειμένου να επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα, για την θέση σε ισχύ της, να επικαλεσθούν 
τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, παράγραφος 3

3. Τα μέλη είναι δυνατόν να αποφασίσουν 
την συγκρότηση ΕΟΔΣ ως ξεχωριστού 
νομικού προσώπου ή να αναθέσουν τα 
καθήκοντα του σε ένα από τα μέλη.

3. Τα μέλη συγκροτούν ΕΟΕΣ ως 
ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ή αναθέτουν
τα καθήκοντά του σε ένα από τα μέλη.

Αιτιολόγηση

Με τη σημερινή διατύπωση, η πρόταση κανονισμού δημιουργεί την εντύπωση ότι τα μέλη, εκτός 
από τις δυο αναφερόμενες οργανωτικές διαρθρώσεις, μπορούν να επιλέξουν άλλο πλαίσιο για 
τη δράση του ΕΟΕΣ. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η διατύπωση του άρθρου 
2, παράγραφος, διαγράφοντας τον όρο "είναι δυνατόν".

Τροπολογία 19
Άρθρο 3, τίτλος

Αρμοδιότητες Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Αιτιολόγηση

Το άρθρο προσδιορίζει τόσο τα καθήκοντα όσο και τις αρμοδιότητες του ΕΟΕΣ.

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Ο ΕΟΔΣ 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 

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

συμφωνείται μεταξύ των μελών σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, παράγραφος 2

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

2. Ο ΕΟΕΣ ενεργεί στο πλαίσιο των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, η 
εκτέλεσή τους δε μπορεί να ανατεθεί σ' 
ένα από τα μέλη του.

Αιτιολόγηση

Ο ΕΟΕΣ έχει νομική προσωπικότητα και σε συνάρτηση με αυτό εκτελεί τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί ειδικά και αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη και τους κινδύνους. (Υποτίθεται 
φυσικά ότι ο ΕΟΕΣ ενεργεί προς το συμφέρον των μελών, που τον αποτελούν, παρόλο που δεν 
έχει  καμία νομική υποχρέωση προς αυτό. Ο ΕΟΕΣ, ως νομικό πρόσωπο έχει νομική υπόσταση, 
που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της νομικής προσωπικότητας). Ο ΕΟΕΣ μπορεί να 
εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί άμεσα (ως όμιλος) ή να αναθέσει την εκτέλεσή 
τους σ' ένα από τα μέλη του.

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 3

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

3. Στον ΕΟΕΣ είναι δυνατόν να ανατεθεί 
είτε η υλοποίηση προγραμμάτων εδαφικής
συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από 
την Κοινότητα, ιδίως από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία είτε η υλοποίηση κάθε άλλης 
δράσης εδαφικής συνεργασίας με ή χωρίς 
κοινοτική οικονομική παρέμβαση.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.
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Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 2

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

Η συγκρότηση ΕΟΕΣ δεν επηρεάζει την 
οικονομική ευθύνη των μελών του ή των 
κρατών μελών δεδομένου ότι ο ΕΟΕΣ 
χρησιμοποιεί κοινοτικά και εθνικά 
κονδύλια.

Τροπολογία 24
Άρθρο 4, τίτλος

Σύμβαση ευρωπαϊκής διασυνοριακής 
συνεργασίας

Σύμβαση ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας

Τροπολογία 25
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Κάθε ΕΟΔΣ αποτελεί αντικείμενο 
σύμβασης. 

1. Ο ΕΟΕΣ είναι το αντικείμενο 
σύμβασης που συνάπτεται από τα μέλη 
του.

Τροπολογία 26
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Η σύμβαση καθορίζει τα καθήκοντα του 
ΕΟΔΣ, την διάρκειά του και τους όρους 
διάλυσής του.

2. Η σύμβαση καθορίζει πιο συγκεκριμένα 
τις αρχές της λειτουργίας, τα καθήκοντα 
του ΕΟΕΣ, την διάρκειά του και τους 
όρους διάλυσής του.

Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 3

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

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

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 2. 
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Τροπολογία 28
Άρθρο 4, παράγραφος 4

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

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7, παρ. 2, ρυθμίζει ήδη το θέμα αυτό.

Τροπολογία 29
Άρθρο 4, παράγραφος 5

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.

5. Στη σύμβαση προσδιορίζεται η 
νομοθεσία που διέπει την ερμηνεία και την 
εφαρμογή της. Η ισχύουσα νομοθεσία 
είναι εκείνη ενός των κρατών μελών, τα 
οποία η σύμβαση αφορά. Σε περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ των μελών αρμόδια είναι 
τα δικαστήρια του κράτους μέλους του 
οποίου η νομοθεσία διέπει τη σύμβαση.

Τροπολογία 30
Άρθρο 4, παράγραφος 6

6. Η σύμβαση προβλέπει τους κανόνες 
αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα του 
ελέγχου.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση δεν είναι σαφής  και για το λόγο αυτό το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί όχι από τη 
σύμβαση, αλλά  από τον κανονισμό. Η προτεινόμενη τροπολογία αριθ. 16, σχετικά με το 
άρθρο1, παρ. 3α (νέα), θίγει το ζήτημα της αναγνώρισης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, η διάταξη αυτή μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 31
Άρθρο 4, παράγραφος 6α (νέα)

(6α) Ο ΕΟΕΣ υπόκειται στο δίκαιο, που 
διέπει τη λειτουργία των συλλόγων, του 
κράτους που έχει ορισθεί από τα μέλη 
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του.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει σε καμία διάταξη  διαδικασίες καταχώρησης του 
ΕΟΕΣ, ελέγχου της διαδικασίας καταχώρησης - του συμβιβάσιμου του ΕΟΕΣ με τον κανονισμό 
και με το εθνικό δίκαιο του ορισθέντος κράτους μέλους.  Παρόμοια ρύθμιση είναι απαραίτητη. 
Για το λόγο αυτό, η τροπολογία 31 προτείνει να υπόκειται η διαδικασία καταχώρησης του 
ΕΟΕΣ στις ρυθμίσεις που διέπουν την καταχώρηση των συλλόγων, και να αναφέρεται ο τόπος 
της καταχώρησης καθώς και το εφαρμόσιμο δίκαιο, σύμφωνα με την απόφαση των μελών του 
ΕΟΕΣ σχετικά με την επιλογή του εθνικού δικαίου ενός μέλους. 

Τροπολογία 32
Άρθρο 4, παράγραφος 7

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

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

Τροπολογία 33
Άρθρο 4, παράγραφος 8

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

8. Η σύμβαση κοινοποιείται σε όλα τα  
κράτη μέλη, τα οποία αφορά ο ΕΟΕΣ,
καθώς και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να κοινοποιείται η Σύμβαση στα μέλη της Σύμβασης, αλλά πρέπει να 
διευκρινιστεί για ποια κράτη πρόκειται - δηλ. εκείνα τα οποία η Σύμβαση αφορά. Επίσης 
φαίνεται δικαιολογημένο να υπάρχει βάση δεδομένων όλων των ΕΟΕΣ, που μπορούν να 
δημιουργηθούν στην επικράτεια της ΕΕ και να ανατεθεί η εκτέλεση του καθήκοντος αυτού στην 
Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ.

Τροπολογία 34
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Το καταστατικό περιέχει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

2. Το καταστατικό περιέχει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
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α) τον κατάλογο των μελών του ομίλου, α) τον κατάλογο των μελών του ομίλου,
β) το αντικείμενο και τα καθήκοντα του 
ΕΟΔΣ και τις σχέσεις του ομίλου με τα 
μέλη,

β) το αντικείμενο και τα καθήκοντα του 
ΕΟΕΣ,

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

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,

δ) τα όργανα του ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένης μιας συνέλευσης 
αποτελούμενης από εκπροσώπους των 
μελών του καθώς και μιας εκτελεστικής 
επιτροπής, τις αρμοδιότητές τους, τη 
λειτουργία του ομίλου, τον αριθμό 
εκπροσώπων των μελών στα όργανα,

δ α) τον τρόπο εκπροσώπησης του ΕΟΕΣ
ε) τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του 
ΕΟΔΣ,

ε) τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του 
ΕΟΔΣ,

στ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας, 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,

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,

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.

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

Αιτιολόγηση

Κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να δημιουργήσει δικό του σύστημα οργάνων σύμφωνα με το 
δίκαιο που διέπει τις αρχές της λειτουργίας του. Για το λόγο αυτό, φαίνεται εύλογο η επιλογή  
του οργανωτικού συστήματος να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια των μελών του ΕΟΕΣ, με 
την προϋπόθεση ότι  κάθε ΕΟΕΣ θα διαθέτει συνέλευση που αντιπροσωπεύει το σύνολο των 
μελών του και επιτροπή - δηλ. ένα εκτελεστικό όργανο που αποτελείται από ένα ή περισσότερα 
άτομα. Επίσης πρέπει να συγκαταλέγεται στις αρμοδιότητες  των μελών του ΕΟΕΣ το να 
καθορίζουν τις διατάξεις που αφορούν την εκπροσώπηση του ΕΟΕΣ, δηλ. ποιος μπορεί να 
αντιπροσωπεύει τον όμιλο σε ποιόν τομέα, εάν η αντιπροσωπεία του ΕΟΕΣ πρέπει να 
αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα για τη σύναψη συμφωνιών, κλπ.  
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Τροπολογία 35
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Μετά την έγκριση του καταστατικού ο 
ΕΟΔΣ είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 31, που προσθέτει νέα παράγραφο 6α προτείνει να προβλεφθούν διαδικασίες 
καταχώρησης του ΕΟΕΣ βάσει του δικαίου που εφαρμόζεται στην καταχώρηση συλλόγων. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι ο ΕΟΕΣ αποκτά  νομική προσωπικότητα 
και την δυνατότητα να ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο που εφαρμόζεται στην καταγραφή των 
συλλόγων. Το κείμενο του άρθρου 5, παρ. 4, που δεν είναι ακριβές, πρέπει, ως εκ τούτου, να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 36
Άρθρο 6, παράγραφοι 1, 2 και 3

1. Ο ΕΟΔΣ εκπροσωπείται από διευθυντή 
που ενεργεί για λογαριασμό του.

Διαγράφεται

2. Ο ΕΟΔΣ είναι δυνατόν να διαθέτει 
συνέλευση που αποτελείται από 
εκπροσώπους των μελών του.
3. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να 
προβλέπονται και άλλα όργανα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 34 προτείνει νέα διατύπωση του άρθρου 5, παρ. 2δ) και του άρθρου 5, παρ. 2 
δα),  αφήνοντας στα μέλη του ΕΟΕΣ την επιλογή του οργανωτικού συστήματος του ΕΟΕΣ, με 
την προϋπόθεση ότι κάθε ΕΟΕΣ  διαθέτει συνέλευση και επιτροπή, και διευκρινίζοντας ότι οι 
αρχές της εκπροσώπησης του ΕΟΕΣ πρέπει να είναι καθορισμένες. Το κείμενο του άρθρου 6, 
παρ. 1, που αντιβαίνει προς την τροπολογία 34 και περιορίζει κατά αδικαιολόγητο τρόπο τις 
αρμοδιότητες των μελών του ΕΟΕΣ, πρέπει, ως εκ τούτου, να διαγραφεί.

Τροπολογία 37
Άρθρο 8

Η σύμβαση ίδρυσης ΕΟΔΣ που έχει την 
δυνατότητα να ενεργεί σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 4, δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την στιγμή 

Αφού ο ΕΟΕΣ αποκτήσει νομική 
προσωπικότητα σύμφωνα με το δίκαιο 
του κράτους μέλους που έχει ορισθεί από 
τα μέλη του, το καταστατικό περί 
ιδρύσεως του ΕΟΕΣ δημοσιεύεται στην 
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αυτή η νομική του υπόσταση 
αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

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

Η δημοσίευση περιλαμβάνει την ονομασία 
του ΕΟΕΣ, το αντικείμενό του, τον 
κατάλογο των μελών του και τη διεύθυνση 
της έδρας του.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενικό πλαίσιο

Μεταξύ των βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, η οποία ευνοεί ταυτόχρονα την ισορροπημένη και αρμονική 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Στο πλαίσιο του νέου στόχου της "ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας", η Επιτροπή προτείνει 
να προβλεφθεί, για την διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία, 
συνολικός προϋπολογισμός ύψους 13,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013, ποσό το οποίο 
αντιπροσωπεύσει 4% του συνόλου των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για 
την αυτή περίοδο, και αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 14% σε σύγκριση με την περίοδο 2000-
2007.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει τη σημασία της διασυνοριακής, διακρατικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση1, καθώς και τη σημασία της 
δημιουργίας ξεχωριστού στόχου για την εδαφική συνεργασία βάσει της επιτυχίας της 
πρωτοβουλίας INTERREG2.

Η νομική βάση της πρότασης κανονισμού για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου 
Διασυνοριακής Συνεργασίας είναι το άρθρο 159, τρίτη παράγραφος της Συνθήκης. Πράγματι, 
το άρθρο αυτό αποτελεί την ειδική νομική βάση που προβλέπει η Συνθήκη για ειδικές δράσεις 
πέρα από τα πλαίσια των ταμείων, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής που καθορίζεται στο άρθρο 158 της Συνθήκης.

Η εδαφική συνοχή, και όχι πλέον μόνο η οικονομική και κοινωνική συνοχή, αναφέρεται 
επανειλημμένως στο Σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος και αναγνωρίζεται ως ένας από τους 
στόχους και μια από τις  κοινές αρμοδιότητες της Ένωσης3. Το άρθρο ΙΙΙ-220 του Σχεδίου 
Συντάγματος (σημερινό άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ) είναι εκείνο που προβλέπει ιδιαίτερη 
προσοχή για τις μεθοριακές περιοχές.

2. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής είναι μια από τις προτάσεις της νομοθετικής δέσμης που αφορά 
τους νέους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013. Η δέσμη 
αυτή περιλαμβάνει γενικό κανονισμό που καθορίζει κοινό σύνολο κανόνων που 
εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα, καθώς και ειδικούς κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο 

  
1 Ψήφισμα σχετικά με τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία της 16.05.1997(Α4-161/1997, 
εισηγητής: κ. Miller)· ψήφισμα σχετικά με τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία της 09.06.1992
(Α3-188/92, εισηγητής: κ. Cushnahan)· ψήφισμα σχετικά με την διασυνοριακή συνεργασία στα εσωτερικά 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12.03.1987 (Α2-170/86, εισηγητής: κ. Poetschki).
2 Ψήφισμα για την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή της 22.04.2004 (Α5-272/2004, εισηγητής : κ. Χατζηδάκης).
3 Άρθρα Ι-3.3, Ι-14 και ΙΙ-96.
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Συνοχής. Η παρούσα πρόταση καλύπτεται επίσης από τη γενική δέσμη εσωτερικών και 
εξωτερικών μέσων που αφορούν τη διασυνοριακή συνεργασία στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκός Όμιλος Διασυνοριακής Συνεργασίας), με τα υποψήφια 
κράτη μέλη ή τα ενδεχόμενα υποψήφια κράτη μέλη (Μέσο Προένταξης) καθώς και με τις 
τρίτες χώρες με τις οποίες η Ένωση επιθυμεί να συνάψει σχέσεις καλής γειτνίασης 
(Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτνίασης και Εταιρικής Σχέσης).

΄Όπως  προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση και από το προοίμιο (αιτιολογική σκέψη 1 
της πρότασης της Επιτροπής), ο στόχος της πρότασης είναι, προκειμένου να υλοποιηθεί ο 
σκοπός της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που θέτει η Συνθήκη (άρθρο 158 ΕΚ), να 
ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία μέσω της βελτίωσης των προϋποθέσεων υλοποίησης 
των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας. Έτσι, η πρόταση της Επιτροπής αποβλέπει  στην 
μείωση των εμποδίων και δυσκολιών που αντιμετωπίζονται κατά τη διαχείριση δράσεων 
διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο διαφορετικών 
εθνικών νομοθεσιών και διαδικασιών, με τη θέσπιση, σε κοινοτικό επίπεδο, ενός μέσου 
συνεργασίας το οποίο θα επιτρέπει τη δημιουργία ομίλων συνεργασίας στην επικράτεια της 
Κοινότητας, θα έχει νομική υπόσταση και θα φέρει το όνομα "Ευρωπαϊκός Όμιλος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας" (ΕΟΔΣ)και στον οποίο η προσφυγή θα είναι προαιρετική 
(αιτιολογικές σκέψεις 2 και 7 και άρθρο 1 της πρότασης της Επιτροπής).

3. Αξιολόγηση από τον εισηγητή των κύριων χαρακτηριστικών του "Ευρωπαϊκού 
Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας" (ΕΟΔΣ)

Ø Η πρόταση κανονισμού για την ίδρυση "Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής 
Συνεργασίας" (ΕΟΔΣ) αποβλέπει στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου που θα 
διευκολύνει τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία (τίτλος, 
αιτιολογική σκέψη 1 και άρθρο 1 της πρότασης της Επιτροπής).

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το νέο μέσο θα πρέπει να φέρει το όνομα "Ευρωπαϊκός 
Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)",προκειμένου να είναι συνεπές προς τις τρεις 
διαστάσεις του νέου στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, που έχει προταθεί από 
της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2007-2013: διασυνοριακή, διεθνική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία (τροπολογίες 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 και 32).

Είναι επίσης της άποψης ότι η θέση σε ισχύ του κανονισμού ΕΟΔΣ δεν πρέπει να επηρεάσει 
ούτε την ισχύ των υφισταμένων συμφωνιών, ούτε την δυνατότητα για τα κράτη μέλη που το 
επιθυμούν να διαπραγματεύονται διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες που αποβλέπουν 
στην διασυνοριακή συνεργασία ( τροπολογία 7).

Ø Σύνθεση του ΕΟΔΣ (άρθρο 2§1 της πρότασης της Επιτροπής) : Ο ΕΟΔΣ είναι δυνατόν 
να αποτελείται από κράτη μέλη ή/και περιφερειακές και τοπικές αρχές ή/και τοπικούς 
δημόσιους φορείς, που στο εξής αναφέρονται ως "μέλη".

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι από την ίδια τη φύση της, η ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία προωθεί το μέσο αυτό για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών 
και/ή τοπικών αρχών χωρίς την επέμβαση των κρατών μελών (τροπολογίες 10 και 17).

Ø Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η ίδρυση ενός ΕΟΕΣ σημαίνει ότι οι εθνικές 



PE 357.502v01-00 22/23 PR\562250EL.doc

EL

δημόσιες αρχές του κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο είναι εφαρμόσιμο ασκούν 
τον έλεγχο του μέσου αυτού στο πλαίσιο τόσο των εθνικών όσο και των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών παρεμβάσεων (τροπολογία 16).

Ø Ο ΕΟΔΣ αποκτά την νομική υπόσταση που προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα από 
τις εθνικές νομοθεσίες, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς του και των καθηκόντων 
που θα του ανατίθενται. Η νομική υπόσταση του ΕΟΔΣ  είναι εκείνη που αναγνωρίζεται 
στα νομικά πρόσωπα από τις εθνικές νομοθεσίες (Άρθρο 3§2 της πρότασης της 
Επιτροπής).

Ο εισηγητής  εμμένει στο γεγονός ότι ο ΕΟΕΣ πρέπει να περιορίζεται στην εκτέλεση 
καθορισμένων καθηκόντων. Ο ΕΟΕΣ αναπτύσσει δράση στο πλαίσιο των καθηκόντων που 
του έχουν εκχωρηθεί, και που μπορούν να έχουν ανατεθεί σε ένα από τα μέλη του. Εξάλλου,
ο ΕΟΕΣ πρέπει να υφίσταται ως νομική οντότητα (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα) 
δυνάμει δεσμευτικών, εθνικών νομοθετικών πράξεων όπως το δίκαιο των συλλόγων 
(τροπολογίες 19, 21 και 31).

Ø Ίδρυση του ΕΟΔΣ : Η πρόταση της Επιτροπής προσφέρει δύο δυνατότητες (Άρθρο 2§3 
της πρότασης της Επιτροπής):

- είτε τα μέλη του ΕΟΔΣ μπορούν να συγκροτήσουν ειδική οντότητα, εφόσον 
το θεωρήσουν πρόσφορο, και σ' αυτήν την περίπτωση ο ΕΟΔΣ εκτελεί ο ίδιος 
τα καθήκοντα της διασυνοριακής συνεργασίας·
- είτε τα μέλη μπορούν να συγκροτήσουν έναν ΕΟΔΣ, και ο ΕΟΔΣ 
αποφασίζει, σύμφωνα με το δικό του σύστημα λήψεως των αποφάσεων, να 
αναθέσει σε περιφερειακή και/ή τοπική αρχή μέλος του ιδίου ΕΟΔΣ την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΟΔΣ, εφόσον το προτιμήσουν. Η αρχή αυτή 
θα εκτελέσει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον ΕΟΔΣ.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι τα μέλη δεν "είναι δυνατόν να αποφασίσουν την 
συγκρότηση ΕΟΕΣ " σύμφωνα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά ότι τον 
"συγκροτούν"(τροπολογία 18).

Ø Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ΕΟΔΣ πρέπει να προσδιορίζονται από τα 
μέλη του σε σύμβαση ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας (άρθρο 4 της 
πρότασης της Επιτροπής)

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι ο ΕΟΕΣ είναι το αντικείμενο της σύμβασης ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας που συνάπτεται από τα μέλη του (τροπολογία 25).

Ø Η σύμβαση καθορίζει:

- τα καθήκοντα του ΕΟΔΣ, τη διάρκειά του και τους όρους διάλυσής του (§2)
- τις ευθύνες κάθε μέλους όσον αφορά τον ΕΟΔΣ και σε σχέση με τρίτα μέρη 
(§4).
- τη νομοθεσία που διέπει την ερμηνεία και την εφαρμογή της (§5). Η 
ισχύουσα νομοθεσία είναι εκείνη ενός των εμπλεκόμενων κρατών μελών, είτε 
λόγω της συμμετοχής του στον ΕΟΔΣ, είτε της συμμετοχής τοπικής αρχής ή 
δημοσίου οργανισμού που βρίσκεται στην επικράτεια του κράτους μέλους 
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αυτού. Ενδέχεται η νομοθεσία αυτή να είναι εκείνη του κράτους μέλους όπου 
ο ΕΟΔΣ έχει εγκαταστήσει την έδρα του.
- τους κανόνες αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα του ελέγχου (§6)
- ότι η σύμβαση κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της και στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη (§8).

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι:
- §2: η σύμβαση πρέπει να καθορίζει, πιο συγκεκριμένα (μη εξαντλητικός 

κατάλογος) τις αρχές της λειτουργίας, τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ, την διάρκειά του και τους 
όρους διάλυσής του (τροπολογία 26).

- §4: το ζήτημα της ευθύνης κάθε μέλους αναπτύσσεται επαρκώς στο άρθρο 
7§2 σχετικά με την ευθύνη των κρατών μελών (τροπολογία 28).

- §6: οι κανόνες αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα του ελέγχου πρέπει να 
προσδιορίζονται στο κείμενο του ιδίου του κανονισμού, και όχι στις διατάξεις της σύμβασης. 
Ο εισηγητής προτείνει λοιπόν να προστεθεί νέα παράγραφος στο άρθρο 1§3 επί του θέματος 
αυτού (βλ. τροπολογία 16) (τροπολογία 30).

- το δίκαιο που εφαρμόζεται στον ΕΟΕΣ πρέπει να είναι εκείνο που διέπει τους 
συλλόγους στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος (τροπολογία 31).

- §8: η σύμβαση κοινοποιείται επίσης στην Επιτροπή των Περιφερειών 
(τροπολογία 33).

Ø Ο ΕΟΔΣ θεσπίζει το καταστατικό του (άρθρο 5 της πρότασης της Επιτροπής) και 
δημιουργεί τα όργανά του (άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής). Ο ΕΟΔΣ έχει 
πάντοτε διευθυντή. Η δημιουργία όμως συνέλευσης, που να αποτελείται από 
εκπροσώπους των μελών του ή άλλα όργανα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των μελών.

- Ο εισηγητής θεωρεί ότι το καταστατικό πρέπει επίσης να προβλέπει διατάξεις σχετικά με 
την εκπροσώπηση του ΕΟΕΣ, συμπεριλαμβανομένης μιας συνέλευσης αποτελούμενης 
από εκπροσώπους των μελών του καθώς και μιας εκτελεστικής επιτροπής (τροπολογία 
34). Στο πλαίσιο αυτό προτείνει τη διαγραφή του άρθρου 6 σχετικά μα τα όργανα του ΕΟΔΣ, 
και να προβλεφθούν, αντίθετα, τα τελευταία στο άρθρο που αφορά το καταστατικό 
(τροπολογία 36).

Ø Ο ΕΟΔΣ αποτελεί το αντικείμενο δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 
Από τη στιγμή αυτή, αναγνωρίζεται η νομική υπόσταση του ΕΟΔΣ σε κάθε κράτος μέλος 
(άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής),

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι αφού ο ΕΟΕΣ αποκτήσει νομική προσωπικότητα
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, το καταστατικό περί 
ιδρύσεως του ΕΟΕΣ δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
(τροπολογία 37).
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