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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε διεξοδική επανεξέταση της λειτουργίας 

του τρέχοντος ΠΔΠ, και στη συνέχεια σε νομοθετική αναθεώρηση· 

2. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνιστούν 

τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· ζητεί, επομένως, την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του 

κανονισμού για το ΠΔΠ· 

3. επισημαίνει ότι, ενώ ο κανονισμός για το ΠΔΠ έχει παραμείνει ως επί το πλείστον 

αμετάβλητος από τότε που εκδόθηκε, το πλαίσιο συνθηκών για την εφαρμογή του έχει 

αλλάξει· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, μετά από μια ουσιαστική επανεξέταση, η 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις· επισημαίνει στο 

πλαίσιο αυτό ότι τα νέα μέσα, όπως το ΕΤΣΕ, που συστάθηκαν μετά την έγκριση του 

κανονισμού για το ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν δεόντως στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, χωρίς οιοδήποτε αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο στα συμφωνηθέντα 

προγράμματα· 

4. επισημαίνει τον σημαντικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του ΕΤΣΕ στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ· θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ επενδύει σε έργα διαφορετικά από εκείνα στα οποία 

στοχεύουν το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» και, επομένως, δεν αντισταθμίζει πλήρως τις γραμμές του προϋπολογισμού που 

προορίζονται για το «Ορίζοντας 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·  

τονίζει, επομένως, ότι, προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στους τομείς της 

έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως το ομόφωνα 

συμφωνημένο επίπεδο χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών κατά την αναθεώρηση 

του ΠΔΠ και να διατηρηθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και 

χρηματοπιστωτικών μέσων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών είναι 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και της Ψηφιακής Ένωσης· 

τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης 

ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10 % ή περισσότερο· 

5. επισημαίνει ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και COSME οδήγησε 

σε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης καθώς και ότι αυτό οδήγησε σε πολύ χαμηλά 

ποσοστά επιτυχίας στο «Ορίζοντας 2020», γεγονός το οποίο αποτρέπει μελλοντικούς 

υποψήφιους από το να υποβάλλουν έργα τους· 

6. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για το έργο ITER, 

προκειμένου να προβληθεί η σύντηξη ως αξιόπιστη βιώσιμη πηγή ενέργειας και 

μελλοντικό συστατικό του ενεργειακού μείγματος και να προσελκυσθούν περισσότερο η 

βιομηχανία και οι ΜΜΕ καθώς και τα ερευνητικά κέντρα· 
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7. υποστηρίζει ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες δεν πρέπει να προτείνονται εις βάρος 

των προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, ιδίως του 

«Ορίζοντας 2020», της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», του COSME, του 

Galileo και του Copernicus, ή εις βάρος των προκατανεμηθέντων εθνικών κονδυλίων· 

τονίζει ότι στην εναπομένουσα περίοδο του ΠΔΠ κάθε νέα προτεραιότητα θα πρέπει να 

στηρίζεται μέσω νέας χρηματοδότησης·  

8. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί στο πλαίσιο 

του ΠΔΠ 2014-2020 για την ταχεία και πλήρη ολοκλήρωση και λειτουργία των υποδομών 

του Galileo, του EGNOS και του Copernicus, καθώς και για τη στήριξη των εφαρμογών 

GNSS στα προηγούμενα και στα επόμενα στάδια και των δραστηριοτήτων παρατήρησης 

της γης· επαναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ όσον αφορά καίριας 

σημασίας διαστημικές τεχνολογίες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το τμήμα του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που αφορά το διάστημα εμπίπτει στην προτεραιότητα 

«Βιομηχανική υπεροχή» και, ειδικότερα, στο πεδίο του συγκεκριμένου στόχου «Υπεροχή 

στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες»· 

9. ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών 

μεταξύ του ΕΤΣΕ, των ΕΔΕΤ, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του COSME και της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»· 

10. καλεί τις δημοσιονομικές αρχές να καθιερώσουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στη 

διοχέτευση ετήσιων αχρησιμοποίητων πιστώσεων προς προγράμματα του τομέα 1α, όπως 

το «Ορίζοντας 2020», το COSME και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»· 

11. επισημαίνει ότι τα προγράμματα της Ένωσης έχουν συμβάλει στη διασφάλιση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση στην ΕΕ, και ειδικά εκείνων που 

δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρή και επίμονη 

χρηματοπιστωτική κρίση· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στο πρόγραμμα, έτσι 

ώστε να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες ΜΜΕ και να ικανοποιηθούν 

αποτελεσματικότερα οι διάφορες ανάγκες των ΜΜΕ· ζητεί ιδιαίτερα τη σημαντική 

επέκταση του μέσου για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 

προκειμένου να φθάσει τουλάχιστον στο ποσό που έχει δεσμευθεί νομίμως στο πλαίσιο 

του κανονισμού για το «Ορίζοντας 2020»· τονίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παραμένει πρόκληση για πολλές ΜΜΕ, ειδικά όσον αφορά  τα κεφάλαια κινδύνου· ζητεί 

από την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένης σαφέστερης δημοσιονομικής επισκόπησης και δημοσιονομικού 

ελέγχου, καθώς μια γνήσια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή κατά την 

υλοποίησή της·  

12. υπενθυμίζει τη μοναδική ικανότητα της Ένωσης να εγκαινιάζει διεθνείς συνεργασίες και 

να κινητοποιεί δημόσια κονδύλια για διασυνοριακά ζητήματα· τονίζει ότι η ενωσιακή 

χρηματοδότηση μπορεί πράγματι να λειτουργεί ως έναυσμα και καταλύτης για δράσεις τις 

οποίες δεν μπορούν να υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη και μπορεί να δημιουργεί 

συνέργειες και συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες των κρατών μελών·  

13. πιστεύει ότι ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων στην πολιτική για την αειφόρο ενέργεια, 

την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να αποφέρει 

αποδοτικά ως προς το κόστος οφέλη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ευρωπαϊκή 
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οικονομία στο σύνολό της· ζητεί να διατεθούν δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι της ΕΕ και 

των κρατών μελών για επενδύσεις στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας· θεωρεί ότι θα 

πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» και των πρωτοβουλιών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), προκειμένου να διασφαλιστεί 

η καλύτερη αξιοποίηση του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και να στηριχθεί η 

περιφερειακή οικονομική σύγκλιση· 

14. ζητεί να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων του ΠΔΠ με βάση τις 

επιδόσεις τους σε σχέση με καθορισμένους στόχους και σκοπούς, την ικανότητα 

απορρόφησης και την προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ, καθώς και νεοαναδυόμενες 

πολιτικές προτεραιότητες ως βασική πτυχή στη διαχείριση των δαπανών της ΕΕ, 

λαμβανομένης υπόψη τόσο της ακόμα υφιστάμενης συσσώρευσης εκκρεμών πληρωμών 

όσο και της καθυστερημένης εφαρμογής του τρέχοντος πλαισίου· υπογραμμίζει επίσης ότι 

η μετεκλογική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στο 

ΠΔΠ, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την εφαρμογή, τη 

διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο των κονδυλίων· ζητεί, με βάση την 

αξιολόγηση των επιδόσεων η οποία εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση, να ανακατανεμηθούν οι πόροι προγραμμάτων με μη ικανοποιητικό βαθμό 

υλοποίησης προς όφελος προγραμμάτων που λειτουργούν ικανοποιητικά· 

15. θεωρεί ότι όλα τα δημοσιονομικά μέσα της Ένωσης που στηρίζουν τις επενδύσεις και την 

καινοτομία θα πρέπει να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω και ότι δεν πρέπει 

να ευνοείται ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω μέσα εις βάρος των άλλων· επισημαίνει 

τον ουσιαστικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στην παροχή κινήτρων για τις 

μελλοντικές δαπάνες και στη στήριξη της συνοχής και της αποτελεσματικής εφαρμογής 

των πολιτικών εντός της ΕΕ. 
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