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Σχέδιο ψηφίσµατος της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα «Η διασυνοριακή συνεργασία καθιστά την
Ευρώπη πραγµατικότητα — Έκκληση για την υιοθέτηση της ρύθµισης για τoν Ευρωπαϊκό Όµιλο ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας»
(2006/C 192/08)
Η επιτροπή των περιφερειών
Έχοντας υπόψη το άρθρο 159 (3) της συνθήκης της Ε.Ε. Σύµφωνα µε το οποίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υιοθετεί
ειδικές δράσεις για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
Έχοντας υπόψη την πρώτη παράγραφο του άρθρου 265 της συνθήκης σύµφωνα µε το οποίο: «Το Συµβούλιο ή
η Επιτροπή ζητούν τη γνώµη της επιτροπής των περιφερειών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα
συνθήκη, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ιδίως εφόσον πρόκειται για διασυνοριακή συνεργασία, και εφόσον
τούτο κρίνεται σκόπιµο από το ένα από τα δύο αυτά όργανα.»
Έχοντας υπόψη το σχέδιο σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε το 1980 στη Μαδρίτη, και
τα επακόλουθα πρόσθετα πρωτόκολλα (1995, 1998)·
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της µε θέµα «Στρατηγικές για την προαγωγή της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε µια διευρυµένη Ευρώπη — έγγραφο βάσης και προσανατολισµός για το µέλλον»
(CdR 181/2000 fin) που υιοθετήθηκε το Μάρτιο 2002.
Έχοντας υπόψη την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ίδρυση
Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ)» που υιοθέτησε η ευρωπαϊκή επιτροπή στις 14 Ιουλίου
2004, COM(2004) 496 τελικό — 2004/0168 (COD)·
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της µε θέµα «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ)» (CdR 62/2004) της
17ης Νοεµβρίου 2004 ( εισηγητής: ο κ. Niessl, περιφερειάρχης Burgerland, (AT/PES).
Έχοντας υπόψη την έκθεση (A6-0206/2005) του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου µε θέµα την «Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ)» της 21ης Ιουνίου 2005;
Έχοντας υπόψη την επιστολή του προέδρου Di Stasi προς τον Πρόεδρο Straub, της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, στην
οποία υπογραµµίζει την πλήρη υποστήριξη της ∆ιάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του
Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ίδρυση του ΕΟ∆Σ.
Έχοντας υπόψη τις πρόσφατες διαπραγµατεύσεις που διεξήχθησαν στους κόλπους της αρµόδιας επιτροπής του
Συµβουλίου και την πρόθεση της τρέχουσας προεδρίας του ευρωπαϊκού συµβουλίου να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις για την πρόταση κανονισµού την άνοιξη 2006.
εκτιµά ότι ο ευρωπαϊκός Όµιλος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) αποτελεί θετικό και απαραίτητο νοµικό
µέσο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές προκειµένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί ουσιαστικά η διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και η διακρατική συνεργασία στην Ευρώπη.
Τονίζει ότι, η διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών
διαρθρωτικών προγραµµάτων, πραγµατοποιείται προς το παρόν, δεδοµένου ότι πολυάριθµες τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν διαθέτουν κατάλληλες αρµοδιότητες, απλώς µε βάση συµφωνίες κυρίων, δηλαδή χωρίς σαφή
νοµική δέσµευση, γεγονός που δηµιουργεί συχνά νοµική ανασφάλεια.
Επισηµαίνει, ότι µετά τη διεύρυνση της Ε.Ε. το 2004, αυξήθηκε σηµαντικά η ανάγκη για συνεργασία µε τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές των νέων κρατών µελών αλλά και µεταξύ των κρατών αυτών, και ότι συνεπώς η
Ε.Ε. οφείλει να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτή την εξέλιξη.
Ευχαριστεί την επιτροπή για την πρόταση κανονισµού για την ίδρυση ευρωπαϊκού οµίλου διασυνοριακής συνεργασίας, τον οποίο υποστηρίζει πλήρως.
Καλεί τα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συµβουλίου την αδιαµφισβήτητη ανάγκη
θέσπισης νοµικού µέσου για την ίδρυση του ΕΟ∆Σ και να επιδείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση για την
ουσιαστική βελτίωση του νοµικού πλαισίου για την ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας.
Καλεί την αυστριακή προεδρία στο συµβούλιο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της δέσµης µέτρων για τα διαρθρωτικά ταµεία και να ολοκληρωθούν µε
επιτυχία κατά τη διάρκεια της αυστριακής προεδρίας διατηρώντας την αρχή της πρότασης κανονισµού.

16.8.2006

16.8.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/39

Συµµερίζεται πλήρως τη θέση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ότι πρέπει να δηµιουργηθεί µια κοινοτική βάση
για την διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία διότι αυτό αποδεικνύει στους ευρωπαίους
πολίτες την πραγµατική προστιθέµενη αξία της Ευρώπης.
Καλεί τα µέλη της να καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες προκειµένου να πείσουν τους αρµόδιους φορείς σε
εθνικό επίπεδο και τους εκπροσώπους στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να υιοθετήσουν θετική θέση κατά τις διαπραγµατεύσεις για την ίδρυση του ΕΟ∆Σ.
Λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων στην οµάδα
εργασίας του συµβουλίου ( κατάσταση τον Ιανουάριο 2006) προτείνει, προκειµένου να επιτευχθεί ένα όσο το
δυνατό µεγαλύτερο όφελος και µια όσο το δυνατό ευρύτερη εφαρµογή του κανονισµού, να διευκρινιστούν στο
κείµενο του κανονισµού τα ακόλουθα θέµατα:
— Να περιληφθεί στα πρακτικά σαφής δήλωση της επιτροπής ότι, µετά την ίδρυση του ΕΟ∆Σ, θα µπορούν,
σύµφωνα µε τον κανονισµό, να συµµετάσχουν στον όµιλο και τοπικές και περιφερειακές αρχές τρίτων χωρών,
µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν ενσωµατώσει τον κανονισµό στην εθνική τους νοµοθεσία.
— Να διευκρινισθεί σαφώς ότι οι εταίροι του ΕΟ∆Σ θα µπορούν να συνεργάζονται πέρα από τα εθνικά σύνορα,
σε όλους τους τοµείς στους οποίους συνεργάζονταν και εντός του εκάστοτε κράτους µέλους και ότι κατ'
αυτόν τον τρόπο το µέσο ενισχύει την αρχή της µη εφαρµογής διακρίσεων.
— Να διευκρινισθεί σαφώς ότι τα κράτη µέλη δεν θα µπορούν να περιορίζουν πρακτικές αρµοδιότητες των µελών
του ΕΟ∆Σ για λόγους που αφορούν την εφαρµογή του κανονισµού του ΕΟ∆Σ.
— Να διευκρινισθεί σαφώς ότι ο ΕΟ∆Σ µπορεί να ιδρυθεί από τους εταίρους του χωρίς προηγούµενη έγκριση
από ανώτερες αρχές καθώς και ότι την νοµική εποπτεία επί ενός υφιστάµενου ΕΟ∆Σ αναλαµβάνουν τα κράτη
µέλη και οι εθνικές αρµόδιες αρχές.
Καλεί τον πρόεδρό της να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα, πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της αρµόδιας
οµάδας εργασίας του συµβουλίου, στην ευρωπαϊκή επιτροπή, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, την προεδρία του
συµβουλίου καθώς στις κυβερνήσεις των κρατών µελών.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2006.
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