
Συνημμένο 2                

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Τα ποσοστά της θεματικής συγκέντρωσης των πόρων στα διάφορα Ταμεία καθορίζονται με βάση την 

κατηγοριοποίησή της Κύπρου ως «περιφέρεια μετάβασης» (transition region).  Με βάση την πρόταση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Κανονισμούς των Ταμείων ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής1 και Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)2, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για την Κύπρο: 

 

Για το ΕΤΠΑ:  

• τουλάχιστον 45% των πόρων θα πρέπει να διατεθεί στον Στόχο Πολιτικής 1 «για μια πιο Έξυπνη 

Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» 

(αφορά τους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων). 

• τουλάχιστον 30% των πόρων θα πρέπει να διατεθεί στον Στόχο Πολιτικής 2 «για μια πιο πράσινη 

Ευρώπη» (αφορά τους τομείς της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής).  

• τουλάχιστον 6% των πόρων θα πρέπει να διατεθεί για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. 

 

Για το ΕΚΤ+:  

• τουλάχιστον 25% των πόρων θα πρέπει να διατεθούν για πολιτικές κοινωνικής ένταξης (Ειδικοί 

Στόχοι (vii) μέχρι (xi) του Στόχου Πολιτικής 4), εκ των οποίων τουλάχιστον 2% θα πρέπει να 

διατεθεί για την αντιμετώπιση της υλικής υστέρησης σε βασικά αγαθά ή τρόφιμα από άπορους 

(Ειδικός Στόχος (xi) του Στόχου Πολιτικής 4).  

• τα Κράτη Μέλη των οποίων το ποσοστό νέων 15-29 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης είναι μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, θα πρέπει να διαθέσουν το 10% των 

πόρων του ΕΚΤ+ για μέτρα προώθησης της απασχόλησης των νέων (Ειδικός Στόχος (i) του Στόχου 

Πολιτικής 4). 

 

Σημειώνεται ότι το θέμα της «θεματικής συγκέντρωσης των πόρων» για τα διάφορα Ταμεία βρίσκεται 

ακόμα υπό διαπραγμάτευση στα αρμόδια όργανα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν έχει ακόμα ληφθεί 

οριστική απόφαση για το ύψος των προαναφερθέντων ποσοστών. 

                                                           
1 Άρθρο 3 του Κανονισμού COM(2018) 372 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN)  
2 Άρθρο 7 του Κανονισμού COM(2018) 382 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1564562288306&uri=CELEX:52018PC0382) 
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