
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Ιουλίου 2006

για τη θέσπιση µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 181α,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της εξωτερικής
βοήθειας της Κοινότητας, προβλέφθηκε ένα νέο πλαίσιο για
τον προγραµµατισµό και την παροχή της βοήθειας. Ο παρών
µηχανισµός αποτελεί ένα από τα γενικά µέσα που στηρίζουν
άµεσα ευρωπαϊκές πολιτικές εξωτερικής βοήθειας.

(2) Το άρθρο 49 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει
ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αρχές της
ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών
και του κράτους δικαίου µπορεί να ζητήσει να γίνει µέλος
της Ένωσης.

(3) Η αίτηση της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του Ελσίνκι το 1999. Προενταξιακή βοήθεια διατίθεται στην
εν λόγω χώρα από το 2002. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των
Βρυξελλών της 16ης και 17ης ∆εκεµβρίου 2004 συνέστησε
την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία.

(4) Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Santa Maria
da Feira στις 20 Ιουνίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
τόνισε ότι οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων είναι δυνάµει
υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5) Κατά τη σύνοδο στη Θεσσαλονίκη, της 19ης και
20ής Ιουνίου 2003, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε
τα συµπεράσµατα των συνόδων του στην Κοπεγχάγη το
∆εκέµβριο του 2002 και στις Βρυξέλλες το Μάρτιο του
2003 και επανέλαβε τη βούλησή του για την πλήρη και
αποτελεσµατική στήριξη της Ευρωπαϊκής προοπτικής των
χωρών των δυτικών Βαλκανίων, επισηµαίνοντας ότι θα
αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αφού τηρήσουν τα καθορισθέντα κριτήρια.

(6) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης το 2003
επεσήµανε επίσης ότι η διαδικασία σταθεροποίησης και
σύνδεσης θα αποτελούσε το συνολικό πλαίσιο για την
Ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των δυτικών Βαλκανίων έως
τη µελλοντική τους προσχώρηση.

(7) Στο ψήφισµά του σχετικά µε τα συµπεράσµατα του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι όλες οι χώρες των δυτικών
Βαλκανίων προχωρούν προς την προσχώρηση, αλλά ταυτό-
χρονα τόνισε ότι κάθε χώρα θα πρέπει να κριθεί µε βάση τις
επιδόσεις της.

(8) Συνεπώς όλες οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων µπορούν να
θεωρηθούν δυνάµει υποψήφιες χώρες. Εντούτοις, θα πρέπει
να γίνει σαφής διαχωρισµός µεταξύ υποψηφίων χωρών και
δυνάµει υποψηφίων χωρών.

(9) Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών της 17ης
— 18ης Ιουνίου 2004 συνέστησε την έναρξη των εντα-
ξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Κροατία.

(10) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών της 15ης και
16ης ∆εκεµβρίου 2005 αποφάσισε τη χορήγηση
καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.

(11) Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών της 16ης
και 17ης ∆εκεµβρίου 2004 συνέστησε την έναρξη,
παράλληλα προς τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, εντατικού
διαλόγου πολιτικού και πολιτισµικού περιεχοµένου µεταξύ
της Ένωσης και κάθε υποψήφιας χώρας.

(12) Με στόχο τη συνεκτικότητα και τη συνέπεια της κοινοτικής
βοήθειας, η βοήθεια προς τις υποψήφιες χώρες καθώς και
προς τις δυνάµει υποψήφιες χώρες θα πρέπει να χορηγείται
στο πλαίσιο συγκροτηµένου πλαισίου, αντλώντας τα διδάγ-
µατα από τους προηγούµενους προενταξιακούς µηχανισµούς
καθώς και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του
Συµβουλίου, της 5ης ∆εκεµβρίου 2000, για την παροχή
βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την
Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκο-
σλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (3). Η βοήθεια θα πρέπει επίσης να είναι συνεπής
προς την αναπτυξιακή πολιτική της Κοινότητας, σύµφωνα µε
το άρθρο 181α της συνθήκης ΕΚ.

(13) Η βοήθεια προς τις υποψήφιες καθώς και προς τις δυνάµει
υποψήφιες χώρες θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει
τις προσπάθειές τους για ενίσχυση των δηµοκρατικών
θεσµών και του κράτους δικαίου, της µεταρρύθµισης της
δηµόσιας διοίκησης, της οικονοµικής µεταρρύθµισης, του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
δικαιωµάτων των µειονοτήτων, της προώθησης της ισότητας
των φύλων, της στήριξης της ανάπτυξης της κοινωνίας των
πολιτών και της προαγωγής της περιφερειακής συνεργασίας
καθώς και της συµφιλίωσης και της ανασυγκρότησης και να
συµβάλλει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στη µείωση της
φτώχειας στις χώρες αυτές και θα πρέπει συνεπώς να
στοχεύει στη στήριξη ενός ευρέος φάσµατος µέτρων
θεσµικής ανάπτυξης.
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(14) Η βοήθεια προς τις υποψήφιες χώρες θα πρέπει επι-
προσθέτως να επικεντρώνεται στην έγκριση και στην πλήρη
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου και ιδίως να προε-
τοιµάζει τις υποψήφιες χώρες για την εφαρµογή της αγρο-
τικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής της Κοινότητας.

(15) Η βοήθεια προς τις δυνάµει υποψήφιες χώρες δύναται να
περιλαµβάνει προσέγγιση προς το κοινοτικό κεκτηµένο
καθώς και στήριξη επενδυτικών σχεδίων, αποσκοπώντας ειδι-
κότερα στη δηµιουργία ικανοτήτων διαχείρισης στους τοµείς
της περιφερειακής ανάπτυξης, των ανθρωπίνων πόρων και
της αγροτικής ανάπτυξης.

(16) Η βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται βάσει ολοκληρωµένης
πολυετούς στρατηγικής που αντανακλά τις προτεραιότητες
της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης καθώς και τις
στρατηγικές προτεραιότητες της προενταξιακής διαδικασίας.

(17) Προκειµένου να συµβάλλει στη χρηµατοδοτική πτυχή της
στρατηγικής αυτής και χωρίς να θίγονται οι απαιτήσεις της
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, η Επιτροπή θα
πρέπει να δηλώσει τις προθέσεις της για τις χρηµατοδο-
τήσεις που προτείνονται για τα τρία επόµενα έτη µέσω
πολυετούς ενδεικτικού δηµοσιονοµικού πλαισίου, ως αναπό-
σπαστου µέρους του ετήσιου συνόλου εγγράφων που
αφορούν τη διεύρυνση.

(18) Οι συνιστώσες που αφορούν τη βοήθεια που καλύπτει τη
µεταβατική περίοδο, τη θεσµική ανάπτυξη και τη διασυνο-
ριακή συνεργασία θα πρέπει να είναι προσιτές σε όλες τις
δικαιούχους χώρες ώστε να βοηθούνται στη διαδικασία της
µετάβασης και της προσέγγισης µε την ΕΕ, καθώς και να
ενθαρρύνεται η περιφερειακή συνεργασία µεταξύ τους.

(19) Οι συνιστώσες που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη,
την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και την αγροτική ανάπτυξη
θα πρέπει να είναι προσιτές µόνον σε υποψήφιες χώρες στις
οποίες έχει αναγνωριστεί η ικανότητα αποκεντρωµένης
διαχείρισης κεφαλαίων, ώστε να βοηθούνται στην προετοι-
µασία για µετά την προσχώρηση, ιδίως ως προς την
εφαρµογή των πολιτικών συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης
της Κοινότητας.

(20) ∆υνάµει υποψήφιες χώρες και υποψήφιες χώρες στις οποίες
δεν έχει αναγνωριστεί η ικανότητα αποκεντρωµένης διαχεί-
ρισης κεφαλαίων θα πρέπει να είναι επιλέξιµες, µε βάση τη
συνιστώσα που αφορά τη µεταβατική περίοδο και τη
θεσµική ανάπτυξη, για µέτρα και δράσεις παρεµφερούς
χαρακτήρα µε όσα θα διατεθούν µε βάση τη συνιστώσα που
αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη ανθρώ-
πινων πόρων και την αγροτική ανάπτυξη.

(21) Η διαχείριση της βοήθειας θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
τους κανόνες περί εξωτερικής βοήθειας που περιλαµβάνονται
στον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) 1605/2002 του
Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), κάνοντας
χρήση των δοµών που έχουν δοκιµαστεί κατά την προεντα-
ξιακή διαδικασία, όπως η αποκεντρωµένη διαχείριση, η αδελ-
φοποίηση και το TAIEX (Technical Assistance Information

Exchange Office — Γραφείο τεχνικής βοήθειας και ανταλ-
λαγής πληροφοριών). Θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπει και
καινοτόµες προσεγγίσεις, όπως η εφαρµογή από τα κράτη
µέλη µέσω κοινής διαχείρισης, όσον αφορά διασυνοριακά
προγράµµατα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
ωφέλιµη η µεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας όσον αφορά
την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου από κράτη µέλη
µε σχετική πείρα προς τις χώρες που είναι δικαιούχοι στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.

(22) Οι δράσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού είναι µέτρα διαχείρισης που αφορούν
την εφαρµογή προγραµµάτων µε ουσιώδεις δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, θεσπίζονται σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελε-
στικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2),
υποβάλλοντας πολυετή προγράµµατα ενδεικτικού
σχεδιασµού σε επιτροπή διαχείρισης.

(23) Τα ετήσια ή πολυετή προγράµµατα σχετικά µε οριζόντια και
ανά χώρα βάση για την εφαρµογή της βοήθειας µε βάση τις
συνιστώσες που αφορούν τη βοήθεια που καλύπτει τη µετα-
βατική περίοδο και τη θεσµική ανάπτυξη καθώς και τη
διασυνοριακή συνεργασία, θα πρέπει να υποβάλλονται
επίσης σε επιτροπή διαχείρισης, σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ.

(24) Τα πολυετή προγράµµατα για την εφαρµογή της συνιστώσας
που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη
ανθρώπινων πόρων και την αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει
επίσης να υποβάλλονται σε επιτροπή διαχείρισης, σύµφωνα
µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ. ∆εδοµένου ότι οι δράσεις
αυτές θα ευθυγραµµισθούν στενά µε τις πρακτικές των
διαρθρωτικών ταµείων και της αγροτικής ανάπτυξης, θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο οι
υφιστάµενες επιτροπές που υπάρχουν για τα διαρθρωτικά
ταµεία και την αγροτική ανάπτυξη.

(25) Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εφαρµόζει τον
παρόντα κανονισµό µέσω κεντρικής διαχείρισης, θα πρέπει
να µεριµνά δεόντως για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Κοινότητας, ιδίως εφαρµόζοντας τους
ισχύοντες κανόνες και τις προδιαγραφές του κοινοτικού
κεκτηµένου, στις δε περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή
εφαρµόζει τον παρόντα κανονισµό µέσω άλλων µορφών
διαχείρισης, τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας θα
πρέπει να διαφυλάσσονται µέσω της σύναψης συµφωνιών
εφαρµογής που περιέχουν επαρκείς εγγυήσεις ως προς το
σκοπό αυτό.

(26) Οι κανόνες που καθορίζουν την επιλεξιµότητα της συµµε-
τοχής σε διαγωνισµούς και σε συµβάσεις επιδοτήσεων,
καθώς και οι κανόνες που αφορούν την καταγωγή των
προµηθειών θα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε τις πρό-
σφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την
αποσύνδεση της βοήθειας, αλλά θα πρέπει να παραµένουν
ευέλικτοι για να µπορούν να αντιδρούν σε νέες εξελίξεις
στον εν λόγω τοµέα.
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(27) Στις περιπτώσεις στις οποίες µια δικαιούχος χώρα παρα-
βιάζει τις αρχές στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση ή δεν σηµειώνει επαρκή πρόοδο όσον αφορά τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προτεραιότητες που έχουν
οριστεί στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση ή στην εταιρική
σχέση προσχώρησης, το Συµβούλιο πρέπει, βάσει πρότασης
της Επιτροπής, να είναι σε θέση να λάβει τα αναγκαία µέτρα.
Θα πρέπει δε να διασφαλίζεται η πλήρης και άµεση ενηµέ-
ρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(28) Θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις ώστε να µπορέσει το
Συµβούλιο να τροποποιεί τον παρόντα κανονισµό µέσω
απλουστευµένης διαδικασίας όσον αφορά το καθεστώς
δικαιούχου χώρας, όπως αυτή ορίζεται στον παρόντα κανο-
νισµό.

(29) Οι χώρες που είναι δικαιούχοι βάσει των άλλων δύο περιφε-
ρειακών µηχανισµών εξωτερικής βοήθειας θα πρέπει, µε
βάση την αρχή της αµοιβαιότητας, να είναι σε θέση να
συµµετέχουν σε δράσεις στο πλαίσιο του παρόντα κανο-
νισµού, στις περιπτώσεις που υπάρχει προστιθέµενη αξία
λόγω της περιφερειακής, διασυνοριακής, διακρατικής ή
παγκόσµιας φύσης της εν λόγω δράσεως.

(30) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, ήτοι η
σταδιακή ευθυγράµµιση µε τις προδιαγραφές και τις πολι-
τικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και όπου αυτό ενδεί-
κνυται, µε το κοινοτικό κεκτηµένο, ενόψει της ένταξης, δεν
µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και
µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για
την επίτευξη των στόχων αυτών.

(31) ∆εδοµένου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 181α της συνθήκης,
τα µέτρα στον τοµέα της οικονοµικής, χρηµατοδοτικής και
τεχνικής συνεργασίας µε τρίτες χώρες είναι συµπληρωµατικά
εκείνων που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή
και τα κράτη µέλη δεσµεύονται να εξασφαλίσουν συντο-
νισµό, συνοχή και συµπληρωµατικότητα της βοήθειάς τους
σύµφωνα µε τις θεσπισµένες κατευθυντήριες γραµµές ΕΕ
2001 για την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισµού
µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών µελών στον τοµέα
της εξωτερικής βοήθειας, ιδίως µέσω τακτικών διαβουλεύ-
σεων και συχνών ανταλλαγών των σχετικών πληροφοριών
κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου βοήθειας.

(32) Ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, κατά την έννοια του
σηµείου 38 της διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου
2006 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (1), περι-
λαµβάνεται στον παρόντα κανονισµό καθ' όλη τη διάρκεια
του µηχανισµού, χωρίς να θίγονται οι αρµοδιότητες της
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής όπως καθορίζονται
από τη συνθήκη ΕΚ.

(33) Η θέσπιση του νέου συστήµατος της κοινοτικής προεντα-
ξιακής βοήθειας καθιστά αναγκαία την κατάργηση του κανο-
νισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση
υπέρ της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας και της Λαϊκής

∆ηµοκρατίας της Πολωνίας (2), του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2760/98 της Επιτροπής, της 18ης ∆εκεµβρίου 1998,
σχετικά µε την εφαρµογή ενός προγράµµατος για τη διασυ-
νοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράµµατος
Phare (3), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του
Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε τον συντο-
νισµό της βοήθειας προς τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο
της προενταξιακής στρατηγικής (4), του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1267/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
1999, για τη θέσπιση µέσου προενταξιακών διαρθρωτικών
πολιτικών (5), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του
Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε την
κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν
τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την
προενταξιακή περίοδο (6), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 555/
2000 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2000, σχετικά
µε την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής
στρατηγικής για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµο-
κρατία της Μάλτας (7), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2500/
2001 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2001, για
την παροχή προενταξιακής χρηµατοδοτικής βοήθειας στην
Τουρκία (8), και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 του
Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 2005, σχετικά µε την
πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια. Οµοίως, ο
κανονισµός αυτός θα πρέπει να αντικαταστήσει τον κανο-
νισµό (EΚ) αριθ. 2666/2000 του Συµβουλίου, της
5ης ∆εκεµβρίου 2000, για την παροχή βοήθειας προς την
Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Οµοσπον-
διακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (9), ο οποίος
εκπνέει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

∆ικαιούχοι και συνολικός στόχος

Η Κοινότητα συνδράµει τις χώρες που παρατίθενται στα παραρ-
τήµατα Ι και ΙΙ κατά τη σταδιακή τους ευθυγράµµιση µε τις
προδιαγραφές και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµ-
βανοµένου, όπου ενδείκνυται, του κοινοτικού κεκτηµένου, µε στόχο
την ένταξη.
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(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(2) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2257/2004 (ΕΕ L 389 της
31.12.2004, σ. 1).

(3) ΕΕ L 345 της 19.12.1998, σ. 49. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1045/2005 (ΕΕ L 172 της
5.7.2005, σ. 78).

(4) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 68.
(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 73. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε

τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 (ΕΕ L 344 της
27.12.2005, σ. 23).

(6) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005.

(7) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 3. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 769/2004 (ΕΕ L 123 της
27.4.2004, σ. 1).

(8) ΕΕ L 342 της 27.12.2001, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005.

(9) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005.



Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η βοήθεια, όπου αυτό ενδείκνυται, χρησιµοποιείται στις
δικαιούχους χώρες που παρατίθενται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ µε
σκοπό τη στήριξη των εξής τοµέων:

α) της ενίσχυσης των δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους
δικαίου, περιλαµβανοµένης της επιβολής του·

β) της προαγωγής και της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών καθώς και του
µεγαλύτερου σεβασµού των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, της
προώθησης της ισότητας των φύλων και της µη διάκρισης·

γ) της µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης, περιλαµβανοµένης
της θέσπισης ενός συστήµατος που θα διευκολύνει την
αποκέντρωση της διαχείρισης της βοήθειας στις δικαιούχους
χώρες σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στον κανο-
νισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002·

δ) της οικονοµικής µεταρρύθµισης·

ε) της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών·

στ) της κοινωνικής ενσωµάτωσης·

ζ) της συµφιλίωσης, της λήψης µέτρων οικοδόµησης της εµπι-
στοσύνης, και της ανασυγκρότησης·

η) της περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας.

2. Στην περίπτωση των χωρών που παρατίθενται στο παράρτηµα
Ι, η βοήθεια χρησιµοποιείται επίσης για την στήριξη:

α) της έγκρισης και εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου·

β) της ανάπτυξης πολιτικών καθώς και της προετοιµασίας για την
εφαρµογή και διαχείριση των κοινών αγροτικών πολιτικών και
των πολιτικών συνοχής της Κοινότητας.

3. Στην περίπτωση των χωρών που παρατίθενται στο παράρτηµα
ΙΙ, η βοήθεια χρησιµοποιείται επίσης για τη στήριξη:

α) της σταδιακής ευθυγράµµισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο·

β) της κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής ανάπτυξης, περιλαµ-
βανοµένων, µεταξύ άλλων, των υποδοµών και των επενδυτικών
δραστηριοτήτων, ιδίως στους τοµείς περιφερειακής ανάπτυξης,
ανθρωπίνων πόρων και αγροτικής ανάπτυξης.

Άρθρο 3

Συνιστώσες

1. Η βοήθεια προγραµµατίζεται και εφαρµόζεται σύµφωνα µε
τις ακόλουθες συνιστώσες:

α) βοήθεια για τη µεταβατική περίοδο και δηµιουργία θεσµών·

β) διασυνοριακή συνεργασία·

γ) περιφερειακή ανάπτυξη·

δ) ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων·

ε) αγροτική ανάπτυξη.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει το συντονισµό και τη συνοχή µεταξύ
των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει των διαφόρων συνιστωσών.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή επικου-
ρείται από την επιτροπή IPA του άρθρου 14 παράγραφος 1.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δίµηνη.

Άρθρο 4

Πολιτικό πλαίσιο βοήθειας

Η βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού παρέχεται
σύµφωνα µε το γενικό πλαίσιο προενταξιακής πολιτικής, όπως
καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις και τις εταιρικές
σχέσεις προσχώρησης, και λαµβανοµένων υπόψη των εκθέσεων και
του εγγράφου στρατηγικής που περιλαµβάνονται στην ετήσια δέσµη
εγγράφων της Επιτροπής που αφορούν τη διεύρυνση.

Άρθρο 5

Πληροφορίες για τις προτεινόµενες ενδεικτικές χρηµατοδο-
τήσεις

1. Με σκοπό τη στήριξη του στρατηγικού σχεδιασµού όπως
προβλέπεται στο άρθρο 6, η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια δήλωση
υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τις
προθέσεις της όσον αφορά τις χρηµατοδοτήσεις που προτείνονται
για την επόµενη τριετία, υπό µορφή πολυετούς ενδεικτικού δηµο-
σιονοµικού πλαισίου, λαµβάνοντας υπόψη το δηµοσιονοµικό
πλαίσιο καθώς και τις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις και τις εταιρικές
σχέσεις προσχώρησης, τις εκθέσεις και το έγγραφο στρατηγικής.

2. Στο εν λόγω πολυετές ενδεικτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο
παρουσιάζονται οι προθέσεις της Επιτροπής για την κατανοµή
κονδυλίων ανά συνιστώσα, χώρα και πολυεθνικό πρόγραµµα
δράσεων. Το πλαίσιο εκπονείται µε βάση δέσµη αντικειµενικών
κριτηρίων περιλαµβανοµένης της αξιολόγησης των αναγκών, της
ικανότητας απορρόφησης, του σεβασµού των προϋποθέσεων και
της ικανότητας διαχείρισης. Λαµβάνονται επίσης δεόντως υπόψη
έκτακτα µέτρα βοήθειας ή προσωρινά προγράµµατα παρέµβασης
που εγκρίνονται στο πλαίσιο κανονισµού για τη θέσπιση του µέσου
σταθερότητας.

3. Το πολυετές ενδεικτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο περιλαµβά-
νεται στην ετήσια δέσµη εγγράφων της Επιτροπής που αφορούν τη
διεύρυνση, διατηρώντας τον τριετή ορίζοντα σχεδιασµού.

Άρθρο 6

Σχεδιασµός παροχής βοήθειας

1. Η βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού παρέχεται
µε βάση έγγραφα πολυετούς ενδεικτικού σχεδιασµού που εκπο-
νούνται ανά χώρα σε στενή συνεργασία µε τις εθνικές αρχές, µε
σκοπό τη στήριξη των εθνικών στρατηγικών και την εξασφάλιση της
δέσµευσης και συµµετοχής της ενδιαφερόµενης χώρας. Η κοινωνία
των πολιτών και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη συµµετέχουν, κατά
περίπτωση. Λαµβάνονται επίσης υπόψη και άλλα προγράµµατα
βοήθειας.

31.7.2006 L 210/85Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



2. Για τις χώρες που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι, η βοήθεια
βασίζεται ειδικότερα στις εταιρικές σχέσεις προσχώρησης. Η
βοήθεια καλύπτει τις προτεραιότητες και τη συνολική στρατηγική
που προκύπτουν από την τακτική ανάλυση της κατάστασης σε κάθε
χώρα στην οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι προετοιµασίες για την
προσχώρηση. Η βοήθεια σχεδιάζεται µε βάση τα κριτήρια που έχει
ορίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του
1993 και την πρόοδο που έχει σηµειωθεί κατά την έγκριση και
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και την περιφερειακή
συνεργασία.

3. Για τις χώρες που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ, η βοήθεια
βασίζεται ειδικότερα στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις. Η βοήθεια
καλύπτει τις προτεραιότητες και τη συνολική στρατηγική που
προκύπτουν από την τακτική ανάλυση της κατάστασης σε κάθε
χώρα στην οποία πρέπει να επικεντρωθεί η προετοιµασία για
περαιτέρω ενσωµάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βοήθεια σχεδιά-
ζεται µε βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 και την πρόοδο που έχει
σηµειωθεί κατά την εφαρµογή των συµφωνιών σταθεροποίησης και
σύνδεσης, περιλαµβανοµένης της περιφερειακής συνεργασίας.

4. Στα πολυετή προγράµµατα ενδεικτικού σχεδιασµού παρουσιά-
ζονται ενδεικτικές χρηµατοδοτήσεις για τις κυριότερες προτε-
ραιότητες εντός κάθε συνιστώσας, λαµβανοµένης υπόψη της ενδει-
κτικής κατανοµής ανά χώρα και ανά συνιστώσα που προτείνεται
στο πολυετές ενδεικτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Στα έγγραφα αυτά
καθορίζεται, όπου κρίνεται σκόπιµο, οποιαδήποτε χρηµατοδότηση
που παρέχεται για πολυεθνικά προγράµµατα και οριζόντιες πρωτο-
βουλίες.

5. Ύστερα από τις τριετείς προοπτικές, εκπονούνται πολυετή
προγράµµατα ενδεικτικού σχεδιασµού. Τα έγγραφα αυτά επανεξετά-
ζονται ετησίως.

6. Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή προγράµµατα ενδεικτικού
σχεδιασµού και τη σχετική ετήσια επανεξέτασή τους, σύµφωνα µε
τις διαδικασίες του άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Άρθρο 7

Προγραµµατισµός

1. Η βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού παρέχεται
µέσω πολυετών ή ετήσιων προγραµµάτων που εκπονούνται ανά
χώρα και ανά συνιστώσα, ή, όπου ενδείκνυται, ανά οµάδα χωρών ή
θέµα, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που καθορίζονται στα
πολυετή προγράµµατα ενδεικτικού σχεδιασµού.

2. Στα προγράµµατα καθορίζονται οι προς επίτευξη στόχοι, οι
τοµείς παρέµβασης, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, οι διαδικασίες
διαχείρισης και το συνολικό ποσό της προγραµµατισµένης χρηµατο-
δότησης. Στα προγράµµατα περιλαµβάνεται συνοπτική περιγραφή
του είδους των ενεργειών που χρηµατοδοτούνται, ένδειξη των
ποσών που παρέχονται για κάθε είδος ενέργειας και ενδεικτικό
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. Όπου κρίνεται απαραίτητο, περι-
λαµβάνονται τα αποτελέσµατα από διδάγµατα που αντλήθηκαν από
προηγούµενη παροχή βοήθειας. Οι στόχοι είναι ειδικοί, σχετικοί και
µετρήσιµοι, µε χρονικά δεσµευτικά σηµεία αναφοράς.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή και ετήσια προγράµµατα καθώς
και την επανεξέτασή τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 14 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Άρθρο 8

Συνιστώσα σχετικά µε τη βοήθεια που καλύπτει τη µετα-
βατική περίοδο και τη θεσµική ανάπτυξη

1. Η συνιστώσα που αφορά τη µεταβατική περίοδο και τη
θεσµική ανάπτυξη παρέχει βοήθεια στις χώρες που παρατίθενται
στα παραρτήµατα I και II για την επίτευξη των στόχων που προβλέ-
πονται στο άρθρο 2.

2. Η εν λόγω συνιστώσα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί,
µεταξύ άλλων, για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης ικανοτήτων
και της θεσµικής ανάπτυξης καθώς και των επενδύσεων, εφόσον
αυτές δεν καλύπτονται από τα άρθρα 9 έως 12.

3. Η βοήθεια βάσει της συνιστώσας αυτής µπορεί επίσης να
στηρίζει τη συµµετοχή των χωρών που παρατίθενται στα παραρ-
τήµατα I και II σε κοινοτικά προγράµµατα και οργανισµούς. Επίσης,
βοήθεια µπορεί να παρέχεται για περιφερειακά και οριζόντια
προγράµµατα.

Άρθρο 9

Συνιστώσα που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία

1. Η συνιστώσα που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία είναι
δυνατόν να στηρίζει τις χώρες που παρατίθενται στα παραρτήµατα I
και II όσον αφορά τη διασυνοριακή και, όπου κρίνεται σκόπιµο, τη
διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία τόσο µεταξύ τους όσο
και µεταξύ αυτών και των κρατών µελών.

2. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την προώθηση σχέσεων
καλής γειτονίας, την ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας
και της ευµάρειας προς το αµοιβαίο συµφέρον όλων των ενδιαφε-
ρόµενων χωρών και την ενθάρρυνση της αρµονικής, ισορροπηµένης
και βιώσιµης ανάπτυξής τους.

3. Σε περίπτωση διασυνοριακής συνεργασίας µε κράτη µέλη, οι
κανόνες που διέπουν τις οικονοµικές συνεισφορές του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον παρόντα κανονισµό είναι
οι συναφείς διατάξεις του άρθρου 21 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
Συνοχής (1).

4. Η συνεργασία συντονίζεται µε άλλες κοινοτικές πράξεις
διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στην
περίπτωση της διασυνοριακής συνεργασίας µε κράτη µέλη, η
συνιστώσα αυτή καλύπτει τις περιοχές εκατέρωθεν του αντίστοιχου
συνόρου ή συνόρων, χερσαίων ή θαλάσσιων.
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5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παρούσα
συνιστώσα δύναται, µεταξύ άλλων, να χρησιµοποιηθεί και για τη
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της θεσµικής
ανάπτυξης καθώς και για επενδύσεις.

Άρθρο 10

Συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη

1. Η συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη στηρίζει
τις χώρες που παρατίθενται στο παράρτηµα I όσον αφορά την
ανάπτυξη πολιτικών καθώς και την προετοιµασία για την εφαρµογή
και τη διαχείριση της πολιτικής συνοχής της Κοινότητας, ιδίως
κατά την προετοιµασία τους για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής.

2. Συγκεκριµένα, µπορεί να συµβάλλει στη χρηµατοδότηση του
είδους δράσεων που προβλέπονται βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (1), και του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για
την ίδρυση του ταµείου συνοχής (2).

Άρθρο 11

Συνιστώσα που αφορά την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων

1. Η συνιστώσα που αφορά την ανάπτυξη των ανθρωπίνων
πόρων στηρίζει τις υποψήφιες χώρες που παρατίθενται στο
παράρτηµα I όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικών καθώς και την
προετοιµασία για την εφαρµογή και τη διαχείριση της πολιτικής
συνοχής της Κοινότητας, ιδίως κατά την προετοιµασία τους για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Συνοχής.

2. Συγκεκριµένα, µπορεί να συµβάλλει στη χρηµατοδότηση του
είδους των ενεργειών που προβλέπονται βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (3).

Άρθρο 12

Συνιστώσα που αφορά την αγροτική ανάπτυξη

1. Η συνιστώσα που αφορά την αγροτική ανάπτυξη στηρίζει τις
χώρες που παρατίθενται στο παράρτηµα I όσον αφορά την
ανάπτυξη πολιτικών καθώς και όσον αφορά την προετοιµασία τους
για την εφαρµογή και τη διαχείριση της κοινής αγροτικής πολιτικής
της Κοινότητας. Συγκεκριµένα, συµβάλλει στη βιώσιµη προσαρµογή
του γεωργικού τοµέα και των αγροτικών περιοχών καθώς και στην
προετοιµασία των υποψηφίων χωρών για την εφαρµογή του κοινο-
τικού κεκτηµένου όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική και τις
συναφείς πολιτικές.

2. Συγκεκριµένα, µπορεί να συµβάλλει στη χρηµατοδότηση του
είδους δράσεων που προβλέπονται βάσει του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1698/2005, της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (4).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 13

∆ιαχείριση της βοήθειας, υποβολή εκθέσεων

1. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 14
και τους εκτελεστικούς κανόνες του άρθρου 3 παράγραφος 3.

2. Η διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση των δράσεων που
αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού και
υποβολή εκθέσεων σχετικά µε αυτές πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002. Η κοινοτική
χρηµατοδότηση µπορεί να λάβει ειδικότερα τη µορφή συµφωνιών
χρηµατοδότησης µεταξύ της Επιτροπής και των υποψηφίων χωρών,
δηµοσίων συµβάσεων ή συµβάσεων επιδότησης µε οργανισµούς
δηµοσίου, εθνικού ή διεθνούς δικαίου ή µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που επιφορτίζονται µε την υλοποίηση των ενεργειών ή
των συµβάσεων απασχόλησης. Όσον αφορά διασυνοριακά προγράµ-
µατα µε κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος κανο-
νισµού, τα εκτελεστικά καθήκοντα µπορεί να ανατίθενται στα κράτη
µέλη, όπου και εκτελούνται µέσω κοινής διαχείρισης σύµφωνα µε
τις συναφείς διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/
2002. Σε περίπτωση κοινής διαχείρισης, η αρχή διαχείρισης
λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες που προβλέ-
πονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

3. Η Επιτροπή δύναται επίσης να λαµβάνει και να διαχειρίζεται
κονδύλια από άλλους χορηγούς, ως έσοδα για ειδικό προορισµό
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002, µε σκοπό την υλοποίηση των δράσεων µε τους
εν λόγω χορηγούς.

4. Η Επιτροπή δύναται, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις,
και σύµφωνα µε το άρθρο 54 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
1605/2002, να αποφασίσει να αναθέσει την άσκηση δηµόσιας
εξουσίας, ιδίως εκτέλεσης του προϋπολογισµού, στους οργανι-
σµούς που απαριθµούνται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του εν
λόγω κανονισµού. Είναι δυνατόν να ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας
εξουσίας στους οργανισµούς που ορίζονται στο άρθρο 54 παρά-
γραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισµού, εφόσον έχουν
διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος, συµµορφώνονται προς διεθνώς
αναγνωρισµένα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου και βρίσκονται
υπό την επίβλεψη δηµόσιας αρχής.

5. Οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις για ενέργειες άνω του ενός
οικονοµικού έτους είναι δυνατόν να κατανέµονται σε ετήσιες δόσεις
επί σειρά ετών.

6. Η Επιτροπή αποστέλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της
κοινοτικής βοήθειας µε βάση τον παρόντα κανονισµό. Η έκθεση
περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις δράσεις που χρηµατο-
δοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και τα πορίσµατα της παρα-
κολούθησης του έργου καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
που επιτεύχθηκαν κατά την εφαρµογή της βοήθειας.
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Άρθρο 14

Επιτροπές

1. Συστήνεται επιτροπή µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας
(IPA), η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών
και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Επικουρεί την
Επιτροπή, ιδίως στα καθήκοντά της για την εξασφάλιση του συντο-
νισµού και της συνοχής µεταξύ των ενισχύσεων που χορηγούνται
βάσει των διαφόρων συνιστωσών, όπως απαιτείται από το άρθρο 3
παράγραφος 2.

Η επιτροπή IPA θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

2. α) Η Επιτροπή εγκρίνει τα πολυετή και ετήσια προγράµµατα
ενδεικτικού σχεδιασµού καθώς και την ετήσια επανεξέτασή
τους κατά το άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού, και τα
προγράµµατα που αφορούν τη βοήθεια που παρέχεται
δυνάµει των άρθρων 8 και 9 του παρόντος κανονισµού,
σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
επικουρείται από την επιτροπή IPA.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.

β) Η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράµµατα σχετικά µε τη βοήθεια
που παρέχεται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος
κανονισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή συντονισµού των
ταµείων του άρθρου 103 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/
2006.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.

γ) Η Επιτροπή, αφού συµβουλευθεί την επιτροπή του
άρθρου 147 της συνθήκης ΕΚ, εγκρίνει προγράµµατα
σχετικά µε τη βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του
άρθρου 11 του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία των άρθρων 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Για
το σκοπό αυτό, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή
συντονισµού των ταµείων του άρθρου 103 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.

δ) Η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράµµατα σχετικά µε τη βοήθεια
που παρέχεται στο πλαίσιο του άρθρου 12 του παρόντος
κανονισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 4 και 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αγροτικής
ανάπτυξης που συστάθηκε µε το άρθρο 90 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1698/2005.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.

3. Χρηµατοδοτικές αποφάσεις που δεν καλύπτονται από
πολυετές ή ετήσιο πρόγραµµα εγκρίνονται από την Επιτροπή,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2
στοιχείο α) του παρόντος κανονισµού.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει τις τροποποιήσεις στα πολυετή και
ετήσια προγράµµατα και τις αποφάσεις της παραγράφου 3, εφόσον
δεν περιλαµβάνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις ως προς τη φύση
των πρωτοτύπων προγραµµάτων και δράσεων και, όσον αφορά το
δηµοσιονοµικό στοιχείο, δεν υπερβαίνουν το 20 % του συνολικού
ποσού που προβλέπεται για το εκάστοτε πρόγραµµα ή την εκάστοτε
δράση, εντός του ορίου των 4 εκατ. ευρώ. Η επιτροπή που γνωµο-
δότησε για το αρχικό πρόγραµµα ή δράση ενηµερώνεται για κάθε
τροποποίηση των αποφάσεων.

5. Παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
συµµετέχει κατά τις διαδικασίες των επιτροπών για θέµατα που
αφορούν την Τράπεζα.

Άρθρο 15

Είδη βοήθειας

1. Η βοήθεια βάσει του παρόντος κανονισµού δύναται, µεταξύ
άλλων, να χρηµατοδοτεί επενδύσεις, τη σύναψη συµβάσεων, επιδο-
τήσεις που περιλαµβάνουν επιδοτήσεις επιτοκίου, ειδικά δάνεια,
εγγυήσεις των δανείων και χρηµατοοικονοµική βοήθεια, δηµοσιο-
νοµική στήριξη και άλλες ειδικές µορφές δηµοσιονοµικής βοήθειας
καθώς και τη συµβολή στο κεφάλαιο διεθνών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων ή σε περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης, κατά τον βαθµό
που ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος για την Κοινότητας περιορί-
ζεται στο σύνολο των κονδυλίων αυτών. Η δηµοσιονοµική στήριξη
είναι έκτακτη, µε συγκεκριµένους στόχους και σχετικά σηµεία
αναφοράς και εξαρτάται από το βαθµό διαφάνειας, αξιοπιστίας και
αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης των δηµοσιονοµικών της
δικαιούχου χώρας και από το βαθµό καθορισµού των τοµεακών και
µακροοικονοµικών πολιτικών που έχουν εγκριθεί κατ' αρχάς από τα
διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η εκταµίευση δηµοσιονοµικής
στήριξης εξαρτάται από την ικανοποιητική πρόοδο προς την
επίτευξη των στόχων όσον αφορά τις επιπτώσεις και τα αποτελέ-
σµατα.

2. Η βοήθεια µπορεί να εφαρµοστεί µέσω της ανάπτυξης µέτρων
διοικητικής συνεργασίας που περιλαµβάνουν την απόσπαση από τα
κράτη µέλη εµπειρογνωµόνων του δηµόσιου τοµέα. Τα σχέδια αυτά
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους κανόνες εφαρµογής που προβλέ-
πονται από την Επιτροπή.

3. Η βοήθεια µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη
των δαπανών λόγω συµµετοχής της Κοινότητας σε διεθνείς
αποστολές, πρωτοβουλίες ή οργανισµούς που δραστηριοποιούνται
προς όφελος της δικαιούχου χώρας, περιλαµβανοµένων των διοικη-
τικών δαπανών.

4. Οι φόροι, δασµοί ή επιβαρύνσεις των δικαιούχων χωρών που
παρατίθενται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ εξαιρούνται από την
κοινοτική χρηµατοδότηση.
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Άρθρο 16

Μέτρα στήριξης

Η βοήθεια δύναται επίσης να χρησιµοποιείται για την κάλυψη των
δαπανών για ενέργειες συνδεόµενες µε την προετοιµασία, την παρα-
κολούθηση, τον έλεγχο, το λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγηση
που απαιτούνται άµεσα για τη διαχείριση του προγράµµατος και
την επίτευξη των στόχων του, ιδίως όσον αφορά µελέτες, συνα-
ντήσεις, ενηµέρωση και διαφήµιση, δαπάνες που συνδέονται µε
δίκτυα πληροφορικής µε στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών,
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες διοικητικής και τεχνικής
βοήθειας που µπορεί να χρησιµοποιήσει η Επιτροπή για τη διαχεί-
ριση του προγράµµατος. Καλύπτει επίσης τις δαπάνες της διοικη-
τικής στήριξης µε σκοπό τη µεταφορά της διαχείρισης των προ-
γραµµάτων προς τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στις τρίτες
χώρες.

Άρθρο 17

Εφαρµογή της βοήθειας

1. Η Επιτροπή και οι δικαιούχοι χώρες συνάπτουν συµφωνίες-
πλαίσια για την εφαρµογή της βοήθειας.

2. Επικουρικές συµφωνίες που αφορούν την εφαρµογή της
βοήθειας συνάπτονται µεταξύ της Επιτροπής και της δικαιούχου
χώρας ή των εκτελεστικών της αρχών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 18

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας

1. Κάθε συµφωνία που προκύπτει από τον παρόντα κανονισµό
περιλαµβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν την προστασία των οικο-
νοµικών συµφερόντων της Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά την
απάτη, τη δωροδοκία και άλλες παρατυπίες, σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονο-
µικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), τον κανονισµό
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της
11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις
που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες
και λοιπές παρατυπίες (2), και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/
1999, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµα-
τοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της
Απάτης (OLAF) (3).

2. Οι συµφωνίες προβλέπουν ρητά την ελεγκτική αρµοδιότητα
της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει δικαιολογη-
τικών και επιτόπιου ελέγχου, η οποία ασκείται σε όλους τους αντι-
συµβαλλοµένους και υπεργολάβους που έλαβαν κοινοτικούς
πόρους. Εξουσιοδοτούν επίσης ρητά την Επιτροπή να διενεργεί
ελέγχους και επιθεωρήσεις επί τόπου, όπως καθορίζονται στον
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2185/96.

3. Οι συµβάσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή της
βοήθειας διασφαλίζουν τα δικαιώµατα της Επιτροπής και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την παράγραφο 2, τόσο κατά
τη διάρκεια όσο και µετά την εκτέλεση των συµβάσεων.

Άρθρο 19

Κανόνες περί συµµετοχής και καταγωγής, επιλεξιµότητα για
τις επιδοτήσεις

1. Η συµµετοχή στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων ή συµβά-
σεων επιδοτήσεων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού είναι ανοικτή σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που
είναι υπήκοοι κράτους µέλους ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκα-
τεστηµένα σε αυτό, σε οποιαδήποτε δικαιούχο χώρα δυνάµει του
παρόντος κανονισµού, οποιαδήποτε δικαιούχο χώρα του ευρω-
παϊκού µέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης, ή οποιοδήποτε
κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

2. Η συµµετοχή στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων ή συµβά-
σεων επιδοτήσεων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού είναι επίσης ανοικτή σε όλα τα φυσικά
πρόσωπα που είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας πλην εκείνων της
παραγράφου 1 ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα σε
αυτή, όπου έχει θεσπισθεί αµοιβαία πρόσβαση σε εξωτερική βοήθεια
της Κοινότητας.

Η αµοιβαία πρόσβαση σε εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας θεσπί-
ζεται µε ειδική απόφαση για δεδοµένη χώρα ή περιφερειακή οµάδα
χωρών. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται από την Επιτροπή βάσει της
διαδικασίας του άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο α), και ισχύει
τουλάχιστον για ένα έτος.

Η χορήγηση αµοιβαίας πρόσβασης σε κοινοτική εξωτερική βοήθεια
βασίζεται σε σύγκριση µεταξύ της ΕΕ και άλλων χορηγών και
προχωρεί σε επίπεδο τοµέα ή σε επίπεδο χώρας, είτε αυτή είναι
χορηγός είτε δικαιούχος. Η απόφαση για τη χορήγηση αυτής της
αµοιβαιότητας σε χορηγό χώρα βασίζεται στη διαφάνεια, στη
συνοχή και στην αναλογικότητα της παρεχόµενης βοήθειας από τον
εν λόγω χορηγό, περιλαµβανοµένης τόσο της ποιοτικής όσο και
της ποσοτικής της φύσης.

3. Οι διεθνείς οργανισµοί µπορούν να συµµετέχουν στις διαδι-
κασίες δηµοσίων συµβάσεων ή συµβάσεων επιδοτήσεων που χρηµα-
τοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.

4. Οι προτεινόµενοι εµπειρογνώµονες στο πλαίσιο των διαδι-
κασιών σύναψης των συµβάσεων δεν υποχρεούνται να πληρούν τις
προϋποθέσεις εθνικότητας των παραγράφων 1 και 2.

5. Όλες οι προµήθειες και τα υλικά που αποκτώνται δυνάµει
χρηµατοδοτούµενων συµβάσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανο-
νισµού πρέπει να είναι κοινοτικής καταγωγής ή καταγωγής
επιλέξιµης χώρας σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 ή 2. Για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο όρος «καταγωγή» ορίζεται
στη συναφή κοινοτική νοµοθεσία περί κανόνων καταγωγής για
τελωνειακούς σκοπούς.
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6. Η Επιτροπή δύναται, σε δεόντως αιτιολογηµένες εξαιρετικές
περιπτώσεις, να εξουσιοδοτήσει τη συµµετοχή φυσικών προσώπων
που είναι υπήκοοι οποιασδήποτε χώρας πλην όσων µνηµονεύονται
στις παραγράφους 1 και 2 και νοµικών προσώπων που είναι εγκα-
τεστηµένα στις χώρες αυτές, ή την αγορά προµηθειών και υλικών
διαφορετικής καταγωγής από αυτών της παραγράφου 5. Οι εξαιρέ-
σεις αιτιολογούνται σε περίπτωση έλλειψης προϊόντων ή υπηρεσιών
στις αγορές των οικείων χωρών, για λόγους έκτακτης ανάγκης, ή
εφόσον οι κανόνες επιλεξιµότητας θα καθιστούσαν αδύνατη ή εξαι-
ρετικά δύσκολη την υλοποίηση ενός σχεδίου, προγράµµατος ή
δράσης.

7. Σύµφωνα µε το άρθρο 114 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002 τα φυσικά πρόσωπα µπορούν να λαµβάνουν
επιδοτήσεις.

8. Όταν η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει επιχείρηση που
διενεργείται µέσω διεθνούς οργανισµού, η συµµετοχή στις προσή-
κουσες συµβατικές διαδικασίες είναι ανοικτή σε όλα τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που είναι επιλέξιµα δυνάµει των παραγράφων 1
και 2 καθώς και σε όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι
επιλέξιµα δυνάµει των κανόνων του εν λόγω οργανισµού. Λαµβά-
νεται µέριµνα προκειµένου να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση προς
όλους τους δωρητές. Εφαρµόζονται οι ίδιοι κανόνες αναφορικά µε
τις προµήθειες, τα υλικά και τους εµπειρογνώµονες.

Όταν η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει επιχείρηση που συγ-
χρηµατοδοτείται µε κράτος µέλος, µε τρίτη χώρα, που υπόκειται
στην αµοιβαία πρόσβαση όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, ή µε
περιφερειακό οργανισµό, η συµµετοχή στις προσήκουσες συµβα-
τικές διαδικασίες είναι ανοικτή σε όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που είναι επιλέξιµα δυνάµει των παραγράφων 1, 2 και 3 καθώς και
σε όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι επιλέξιµα δυνάµει
των κανόνων του εν λόγω κράτους µέλους, της τρίτης χώρας ή του
περιφερειακού οργανισµού. Εφαρµόζονται οι ίδιοι κανόνες
αναφορικά µε τις προµήθειες, τα υλικά και τους εµπειρογνώµονες.

Άρθρο 20

Συνοχή, συµβατότητα και συντονισµός

1. Τα προγράµµατα και σχέδια που χρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού είναι συµβατά µε τις πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάδουν µε τις συµφωνίες που
συνάπτουν η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της µε τις δικαιούχους
χώρες και τηρούν τις δεσµεύσεις που αυτά αναλαµβάνουν στο
πλαίσιο πολυµερών συµφωνιών των οποίων αποτελούν συµβαλλό-
µενα µέρη.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη συνοχή
µεταξύ της κοινοτικής βοήθειας που προβλέπεται στον παρόντα
κανονισµό και της χρηµατοοικονοµικής βοήθειας που παρέχεται
από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη µέσω άλλων εσωτερικών και
εξωτερικών µέσων καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη διασφαλίζουν το συντονισµό
των αντιστοίχων προγραµµάτων παροχής βοήθειας µε σκοπό τη

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της παρεχό-
µενης βοήθειας σύµφωνα µε τις καθορισµένες κατευθυντήριες
γραµµές για ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισµού στον τοµέα
της εξωτερικής βοήθειας και για την εναρµόνιση των πολιτικών και
διαδικασιών. Ο συντονισµός περιλαµβάνει τακτικές διαβουλεύσεις
και συχνές ανταλλαγές σχετικών πληροφοριών κατά τις διάφορες
φάσεις του κύκλου βοήθειας, ειδικότερα σε επιτόπιο επίπεδο και
αποτελεί βασικό βήµα στον προγραµµατισµό διαδικασιών των
κρατών µελών και της Κοινότητας.

4. Η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη, λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισµό και
την κατάλληλη συνεργασία µε τους πολυµερείς και περιφερειακούς
οργανισµούς και φορείς, όπως τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, τις οργανώσεις, ταµεία και προγράµµατα των Ηνωµένων
Εθνών και τους µη κοινοτικούς χορηγούς.

Άρθρο 21

Αναστολή της βοήθειας

1. Ο σεβασµός προς τις αρχές της δηµοκρατίας, του κράτους
δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των
µειονοτήτων καθώς και των θεµελιωδών ελευθεριών είναι
απαραίτητο στοιχείο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
και τη χορήγηση βοήθειας βάσει αυτού. Η κοινοτική βοήθεια στην
Αλβανία, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στην Κροατία, στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, στο Μαυροβούνιο
και στη Σερβία, περιλαµβανοµένου και του Κοσσυφοπεδίου,
υπόκειται επίσης στις προϋποθέσεις που ορίζονται από το
Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του της 29ης Απριλίου 1997, ιδίως
όσον αφορά τη δέσµευση της δικαιούχου χώρας να αναλάβει
δηµοκρατικές, οικονοµικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις.

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες µια δικαιούχος χώρα δεν τηρεί
τις εν λόγω αρχές ή τις δεσµεύσεις που περιέχονται στη συναφή
εταιρική σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν σηµειώνει επαρκή
πρόοδο ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης, το
Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, ύστερα από
πρόταση της Επιτροπής, δύναται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα
όσον αφορά βοήθεια που τυχόν χορηγήθηκε βάσει του παρόντος
κανονισµού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται πλήρως και
αµέσως για όσες αποφάσεις λαµβάνονται στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 22

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τα αποτελέσµατα και την αποδοτι-
κότητα των πολιτικών και προγραµµάτων καθώς και την αποτελε-
σµατικότητα του προγραµµατισµού προκειµένου να ελέγξει κατά
πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να διατυπώσει συστάσεις για
τη βελτίωση µελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή διαβιβάζει, προς
συζήτηση, τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης στις επιτροπές διαχεί-
ρισης που προβλέπονται στο άρθρο 14. Τα αποτελέσµατα αυτά
διοχετεύονται στον σχεδιασµό προγραµµάτων και στην κατανοµή
των πόρων.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Καθεστώς δικαιούχου χώρας

Σε περίπτωση χορήγησης καθεστώτος υποψήφιας για προσχώρηση
στην ΕΕ χώρας σε δικαιούχο χώρα, που παρατίθεται στο παράρτηµα
ΙΙ, το Συµβούλιο αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία ύστερα από
πρόταση της Επιτροπής, µεταφέρει την εν λόγω χώρα από το
παράρτηµα ΙΙ στο παράρτηµα Ι.

Άρθρο 24

∆ιάταξη που αφορά τη σχέση µεταξύ των διάφορων µηχα-
νισµών

Για τη διασφάλιση της συνέπειας και της αποτελεσµατικότητας της
κοινοτικής βοήθειας, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο α), ότι
άλλες τρίτες χώρες, εδάφη και περιοχές µπορούν να επωφεληθούν
από την ανάληψη ενεργειών βάσει του παρόντος κανονισµού, εάν
το εν λόγω σχέδιο ή πρόγραµµα έχει περιφερειακό, διασυνοριακό,
διακρατικό ή παγκόσµιο χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, η
Επιτροπή επιδιώκει να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη όσον αφορά
άλλα µέσα εξωτερικής χρηµατοδοτικής βοήθειας.

Άρθρο 25

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κανονισµοί (EΟΚ) αριθ. 3906/89, (EΚ) αριθ. 2760/98,
(EΚ) αριθ. 1266/1999, (EΚ) αριθ. 1267/1999, (EΚ) αριθ. 1268/
1999, (EΚ) αριθ. 555/2000, (EΚ) αριθ. 2500/2001 και (EΚ)
αριθ. 2112/2005 καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Οι εν λόγω κανονισµοί, καθώς και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2666/
2000, εξακολουθούν να ισχύουν για νοµικές πράξεις και δεσµεύ-
σεις που αφορούν την υλοποίηση των δηµοσιονοµικών ετών πριν
από το 2007 καθώς και για την εφαρµογή του άρθρου 31 της

πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Βουλ-
γαρίας και της Ρουµανίας, και των προσαρµογών των συνθηκών επί
των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (1).

2. Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά µέτρα για τη διευκό-
λυνση της µετάβασης από το σύστηµα που θεσπίστηκε βάσει των
κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, (ΕΚ) αριθ. 2760/98, (ΕΚ)
αριθ. 1266/1999, (ΕΚ) αριθ. 1267/1999, (ΕΚ) αριθ. 1268/1999,
(ΕΚ) αριθ. 555/2000, (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 ή (ΕΚ) αριθ. 2500/
2001 στο σύστηµα που θεσπίστηκε βάσει του παρόντος κανο-
νισµού, τα εν λόγω µέτρα εγκρίνονται από την Επιτροπή σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 26

Ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς

Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε
11 468 εκατ. ευρώ. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων του δηµο-
σιονοµικού πλαισίου.

Άρθρο 27

Επανεξέταση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, έκθεση για την αξιο-
λόγηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού κατά την πρώτη
τριετία, συνοδευόµενη, εφόσον ενδείκνυται, από νοµοθετική
πρόταση για τη θέσπιση των αναγκαίων τροποποιήσεων του
παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµο-
σίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η ∆εκεµβρίου
2013.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, της 17 Ιουλίου 2006.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. TUOMIOJA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

— Κροατία

— Τουρκία

— Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

— Aλβανία

— Bοσνία και Ερζεγοβίνη

— Μαυροβούνιο

— Σερβία, περιλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου (1).
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