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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. επισημαίνει ότι η συνειδητοποίηση 

των  επικαλύψεων και του ανταγωνισμού 

μεταξύ του ΕΤΣΕ και των χρηματοδοτικών 

μέσων του προϋπολογισμού της ΕΕ από 

την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, είχαν ως 

αποτέλεσμα την έγκριση κατευθυντήριων 

γραμμών που συνιστούν τον συνδυασμό 

της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ και τα 

ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε 

συνδυασμός της χρηματοδότησης από το 

ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να αποβεί επιζήμιος για το 

επίπεδο και τον προσανατολισμό της 

χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ· σημειώνει, 

ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

διαφορές στα κριτήρια επιλεξιμότητας, 

στους κανονισμούς, στα χρονικά όρια για 

την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή 

των κανόνων σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις, που εμποδίζουν τη 

συνδυασμένη χρήση· χαιρετίζει το γεγονός 

ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει να 

αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα στην 

πρότασή της για αναθεώρηση του 

δημοσιονομικού κανονισμού και ελπίζει 

ότι η αναθεώρηση αυτή θα 

πραγματοποιηθεί εγκαίρως προκειμένου να 

απλοποιηθεί η συνδυασμένη χρήση των 

πόρων και να αποφευχθούν ο 

ανταγωνισμός και οι επικαλύψεις· πιστεύει 

ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 

και ότι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας 
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του επενδυτικού προγράμματος έχουν 

καθοριστική σημασία για τον σκοπό αυτό· 

του επενδυτικού προγράμματος έχουν 

καθοριστική σημασία για τον σκοπό αυτό· 

εκφράζει την ανησυχία του για την 

πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία απαιτείται να καλύπτεται το μέρος 

των επενδύσεων με την υψηλότερη 

ανάληψη κινδύνων από τα ΕΔΕΤ και όχι 

από το ΕΤΣΕ όταν τα μέσα 

συνδυάζονται· πιστεύει ότι το γεγονός 

αυτό οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας 

δικαίου όσον αφορά τη χρήση των ΕΔΕΤ, 

και έρχεται σε αντίθεση με το αρχικό 

σκεπτικό του ΕΤΣΕ που ήταν να 

παρέχεται νέα ικανότητα ανάληψης 

κινδύνων για τις επενδύσεις της ΕΕ· 

Or. en 

 

 


