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της 12.12.2018
για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10175 για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την
περιφέρεια Κρήτης στην Ελλάδα
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/20061, και ιδίως το άρθρο 96 παράγραφος 10,
Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του ΕΚΤ,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

EL

(1)

Με την εκτελεστική απόφαση C(2014) 10175 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε
από την εκτελεστική απόφαση C(2017) 8499, εγκρίθηκαν ορισμένα στοιχεία του
επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» για από κοινού στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(«ΕΚΤ») στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
για την περιφέρεια Κρήτης στην Ελλάδα.

(2)

Στις 20 Ιουλίου 2018 η Ελλάδα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής
δεδομένων της Επιτροπής, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού
προγράμματος. Η αίτηση συνοδευόταν από αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα,
στο οποίο η Ελλάδα πρότεινε τροποποίηση των στοιχείων του επιχειρησιακού
προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία
α), β) σημεία i) έως v), γ) σημείο iv) και δ) σημείο ii) και παράγραφος 3 σημείο γ) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που όλα αποτελούν αντικείμενο της εκτελεστικής
απόφασης C(2014) 10175.

(3)

Η τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος αφορά κυρίως την μεταφορά
ποσού 800 000 ευρώ για τη στήριξη από το ΕΤΠΑ από τον άξονα προτεραιότητας 2
«Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των

1

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
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επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» στον άξονα προτεραιότητας 6
«Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ» καθώς επίσης και προσαρμογές των δεικτών του
προγράμματος και τροποποιήσεις του πλαισίου επίδοσης.
(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η
αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος δικαιολογείται δεόντως από
την ανάγκη προσαρμογής του προγράμματος στις μεταβολές των οικονομικών
συνθηκών, την προσαρμογή του πλαισίου επίδοσης και των δεικτών λόγω των
σφαλμάτων μεθοδολογίας και την συνεκτίμηση της οριστικοποίησης των εθνικών και
περιφερειακών στρατηγικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής για
την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3), την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και καθορίζει τον αναμενόμενο αντίκτυπο των
αλλαγών στο πρόγραμμα σχετικά με την επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής για
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τους συγκεκριμένους
στόχους που ορίζει το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/20132 και (ΕΕ)
αριθ. 1304/20133 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τις οριζόντιες
αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
καθώς και στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα που εγκρίθηκε με την
εκτελεστική απόφαση C(2014) 7801, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την
εκτελεστική απόφαση C(2018) 1573.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, η επιτροπή παρακολούθησης, με γραπτή διαδικασία, στις 10 Ιουλίου
2018, εξέτασε και ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης του επιχειρησιακού
προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο του αναθεωρημένου επιχειρησιακού
προγράμματος και το σχέδιο χρηματοδότησής του.

(6)

Σύμφωνα με την αξιολόγησή της, η Επιτροπή επισήμανε ότι η τροποποίηση του
επιχειρησιακού προγράμματος επηρεάζει τις πληροφορίες που παρέχονται στο
σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1
στοιχείο (a) σημείο (iv) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013. Πρέπει να ληφθεί
υπόψη για την ετήσια τροποποίηση του συμφώνου εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το
άρθρο 16 παράγραφος 4α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(7)

Η Επιτροπή αξιολόγησε το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και διατύπωσε
παρατηρήσεις σύμφωνα με άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στις 8 Αυγούστου και 19 Νοεμβρίου 2018.
Ωστόσο, η Ελλάδα παρέσχε συμπληρωματικές πληροφορίες και υπέβαλε
τροποποιημένη έκδοση του αναθεωρημένου επιχειρησιακού προγράμματος στις 20
Νοεμβρίου 2018.

(8)

Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθούν τα τροποποιημένα στοιχεία του αναθεωρημένου
επιχειρησιακού προγράμματος, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής βάσει
του άρθρου 96 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
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(9)

Επομένως, η εκτελεστική απόφαση C(2014) 10175 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η εκτελεστική απόφαση C(2014) 10175 τροποποιείται ως εξής:
1.

Στο άρθρο 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εγκρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» για
από κοινού στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια Κρήτης στην Ελλάδα για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, που
υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 12 Δεκεμβρίου 2014, όπως τροποποιήθηκε
από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα που υποβλήθηκε στην τελική του
έκδοση στις 20 Νοεμβρίου 2018».

2.

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 12.12.2018

Για την Επιτροπή
Corina CREŢU
Μέλος της Επιτροπής
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