Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού
Συμβουλίου Ημερομηνίας 12/3/2014
Προγραμματισμός

της

Αξιοποίησης

των

Ευρωπαϊκών

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων Περιόδου 2014-2020 –
Σύσταση Επιτροπών για το Συντονισμό της Κατάρτισης και
Παρακολούθησης των Προγραμμάτων.
Αρ. Απόφασης

(Αρ. Πρότασης 282/2014).

76.606
Το Συμβούλιο αποφάσισε:
α)

Να εγκρίνει τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδιασμού
και

Στρατηγικής

Παρακολούθησης

και

Συμβουλευτικής

Επιτροπής Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 της Πρότασης.
β)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει στο
Συμβούλιο, για έγκριση, τα τελικά προσχέδια της Συμφωνίας
Εταιρικής

Σχέσης

και

του/των

Επιχειρησιακού/ών

Προγράμματος/Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής, όταν
αυτά ολοκληρωθούν και αφού προηγηθεί παρουσίαση και
εξέτασή τους από τη Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και
Στρατηγικής Παρακολούθησης και τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης.
γ)

Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος να υποβάλει στο Συμβούλιο, για έγκριση, τα
τελικά προσχέδια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και
του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

Αλιείας

και

Υδατοκαλλιέργειας, αφού ολοκληρωθεί και η διαβούλευσή τους
στη Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής
Παρακολούθησης και στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού
και Στρατηγικής Παρακολούθησης.

Αρ. Φακ.: ΓΔ ΕΠΣΑ 04.02.032.002.001

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προγραμματισμός της Αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων Περιόδου 2014‐2020
Σύσταση Επιτροπών για το Συντονισμό της Κατάρτισης και Παρακολούθησης των
Προγραμμάτων
1. Σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την
περίοδο 2014‐2020, η Κύπρος εκτιμάται ότι θα λάβει περίπου €950 εκ. σε τρέχουσες τιμές
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης ‐ ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ‐ ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη ‐ ΕΓΤΑΑ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας ‐ ΕΤΘΑ). Αναλυτικότερα η Κύπρος θα λάβει €784 εκ. για την Πολιτική Συνοχής
(συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης κατανομής €11,6κ. για την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων), €132 για την Αγροτική Ανάπτυξη και περίπου €34εκ. για την Αλιεία
και Υδατοκαλλιέργεια (Σημειώνεται ότι εκκρεμεί ακόμη η απόφαση των αρμοδίων οργάνων
της ΕΕ για την τελική κατανομή των κοινοτικών πόρων για την Αλιεία).
2. Η αξιοποίηση των πόρων αυτών, όπως και στην τρέχουσα περίοδο, θα γίνει στη βάση
πολυετών στρατηγικών Προγραμματικών Εγγράφων που καταρτίζονται από το κάθε Κράτος
Μέλος (ΚΜ) της ΕΕ και υποβάλλονται για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα
Προγραμματικά Έγγραφα τα οποία θα πρέπει να εκπονούνται με την εμπλοκή όλων των
εταίρων, στη βάση των προνοιών του σχετικού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ είναι τα
ακόλουθα:
(α) Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), η οποία καθορίζει τους γενικότερους στόχους,
τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Κράτους Μέλους, για την αποδοτική και
αποτελεσματική χρήση των πόρων όλων των πιο πάνω αναφερόμενων Ταμείων της
ΕΕ σε συνέργεια τόσο μεταξύ τους όσον και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα και
προγράμματα της ΕΕ καθώς και τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα. Στη ΣΕΣ
επίσης καταγράφονται οι διευθετήσεις για τη μεγίστη δυνατή συμβολή των πόρων
των Ταμείων στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.
(β) Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα / Προγράμματα είναι πιο αναλυτικά έγγραφα που
εξειδικεύουν τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης τόσο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το
Ταμείο Συνοχής, όσο και για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική
Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας). Σε αυτά θα
συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι άξονες προτεραιότητας, επιδιωκόμενοι
συγκεκριμένοι στόχοι και μετρήσιμα αποτελέσματα καθώς και ενδεικτικές ομάδες
έργων και παρεμβάσεων.

3. Τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό της προεργασίας και των ενεργειών για
κατάρτιση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
έχει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ
ΕΠΣΑ), ως Εθνική Αρχή Προγραμματισμού. Επιπρόσθετα, η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει την ευθύνη και για
τον καταρτισμό των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που θα
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συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
Το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας εκπονείται από το Τμήμα Αλιείας
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τη συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων στο θέμα Υπηρεσιών και φορέων, και στη συνέχεια θα υποβληθεί για έλεγχο
και έγκριση στη ΓΔ ΕΠΣΑ. Τέλος, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης εκπονείται, ύστερα
από διαβούλευση με τη ΓΔ ΕΠΣΑ από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τη συνεργασία όλων των συναφών υπηρεσιών και
φορέων.

4. Το περιεχόμενο των Προγραμματικών Εγγράφων διαμορφώνεται μέσα από συνεχή
διαβούλευση της ΓΔ ΕΠΣΑ, με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα καθώς και άτυπο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδικασία
βρίσκεται τώρα σε προχωρημένο στάδιο και στόχος είναι η ολοκλήρωσή τους, και στη
συνέχεια η επίσημη υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, να γίνει το
συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Η έγκρισή τους
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αρχίσει η επίσημη
εφαρμογή των προγραμμάτων, η επιλογή από τις αρμόδιες αρχές των
συγχρηματοδοτούμενων έργων /δράσεων και η έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων για
την Κύπρο κοινοτικών κονδυλίων. Όλα τα αναφερόμενα έγραφα αφού συμπληρωθεί η
διαδικασία διαβούλευσης και προτού αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
υποβληθούν από τους καθ’ ύλη αρμοδίους Υπουργούς στο Υπουργικό Συμβούλιο για
έγκριση.

5. Βασικό στοιχείο του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία είναι η βελτίωση του συντονισμού και της διασφάλισης των
μέγιστων δυνατών συνεργειών μεταξύ όλων των Ταμείων, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού
όσον και στο στάδιο υλοποίησης των Προγραμμάτων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει
συνεχής στρατηγική παρακολούθηση κι αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων και
αποτελεσμάτων και το κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να υποβάλει Ενδιάμεση Έκθεση
Προόδου. Πρόσθετα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προνοεί για την ενδυνάμωση της
συμμετοχής και τη δημιουργία μιας θεσμοθετημένης εταιρικής σχέσης όλων των
εμπλεκόμενων φορέων περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των
κοινωνικών εταίρων, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων τόσο στην διαδικασία
προγραμματισμού όσο και στην διαδικασία υλοποίησης. Για του λόγους αυτούς κι πέραν
της συνεργασίας και διαβούλευσης με όλους τους εταίρους που επιτελείται, κρίνεται
αναγκαία η δημιουργία των κατάλληλων συλλογικών συντονιστικών και συμβουλευτικών
οργάνων. Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό προτείνεται όπως συσταθούν οι πιο κάτω
Επιτροπές (Σημειώνεται ότι παρόμοιες Επιτροπές συστάθηκαν και κατά την προγραμματική
περίοδο 2007‐2013):
(α) Η Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης, αρμοδιότητα
της οποίας είναι ο συντονισμός της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης της όλης
διαδικασίας καταρτισμού των Προγραμματικών Εγγράφων της περιόδου 2014‐2020 και
η στρατηγική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους. Της Επιτροπής θα
προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ΕΠΣΑ και σ’ αυτή θα συμμετέχουν οι Γενικοί
Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Ενέργειας,
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Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτισμού και Συγκοινωνιών και
Έργων. Η Επιτροπή θα διασφαλίζει το συντονισμό και με άλλα προγράμματα της ΕΕ
καθώς και με εθνικές πολιτικές και θα προωθεί σχετικές εισηγήσεις όπου κρίνεται
αναγκαίο για λήψη αποφάσεων πολιτικής οι οποίες θα προωθούνται στο Υπουργικό
Συμβούλιο για έγκριση. Ανάλογα με τη ημερησία διάταξη της κάθε συνεδρίας της
Επιτροπής, είναι δυνατό να καλούνται να συμμετέχουν και Γενικοί Διευθυντές άλλων
Υπουργείων.
(β) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης, στην οποία
συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς περιλαμβανομένων των οργανισμών που
εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών οικονομικών και
κοινωνικών εταίρων και μη Κυβερνητικών οργανώσεων. Ο ρόλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Σχεδιασμού και Παρακολούθησης, θα είναι καθαρά συμβουλευτικός και
θα εκφράζει απόψεις ως προς το περιεχόμενο των προγραμματικών εγγράφων, καθώς
και για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης.

Οι κανόνες και οι όροι λειτουργίας των πάνω Επιτροπών θα υιοθετηθούν στην πρώτη
συνεδρία τους με βάση σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Οι Επιτροπές αυτές είναι δυνατόν, όπου
κρίνεται αναγκαίο, να συστήνουν υποεπιτροπές για συγκεκριμένα θέματα και ιδιαίτερα σε
αυτά που απαιτούν συντονισμένες ενέργειες πολλών υπηρεσιών και φορέων όπως είναι η
ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αναζωογόνηση των περιοχών της υπαίθρου και των αστικών
περιοχών.

6. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της παρούσας πρότασης θα
καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο όπως:
(α) Εγκρίνει τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Στρατηγικής
Παρακολούθησης και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Στρατηγικής
Παρακολούθησης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5 της Πρότασης.
(β) Καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για
έγκριση, τα τελικά προσχέδια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και του/των
Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής όταν
αυτά ολοκληρωθούν, και αφού προηγηθεί παρουσίαση και εξέτασή τους από τη
Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης και την Συμβουλευτική
Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολούθησης.
(γ)

Καλέσει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να υποβάλει
προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το τελικό προσχέδιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας αφού ολοκληρωθεί και η διαβούλευση τους στη Συντονιστική
Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης και στη Συμβουλευτική Επιτροπή
Προγραμματισμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης.

25 Φεβρουαρίου 2014
ATh. Πρόταση προς ΥΣ ‐ 240214

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

