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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. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπληρωθεί η ενεργειακή ένωση με μια 

μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, καθώς και να ολοκληρωθούν η ψηφιακή 

ενιαία αγορά, η ένωση κεφαλαιαγορών και ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, ως θεμελιώδη 

στοιχεία της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία 

αποτελεί βασική στρατηγική συνιστώσα των ενεργειακών, βιομηχανικών και ψηφιακών 

πολιτικών, και υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθούν για την πολιτική αυτή οι 

απαιτούμενοι πόροι από τον προϋπολογισμό· 

2. υπενθυμίζει ότι το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο καλύπτει την 

περίοδο 2014-2020, αντιστοιχεί, σε πληρωμές, σε λιγότερο από το 1 % του ακαθάριστου 

εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών και αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση σε σχέση 

με το προηγούμενο ΠΔΠ, κάτι που υπονομεύει την εδαφική, οικονομική και κοινωνική 

συνοχή και την αρχή της αλληλεγγύης στο εσωτερικό της ΕΕ· επισημαίνει ότι η 

οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε τα κράτη μέλη απέχει πολύ από το να 

τελειώσει, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες προτεραιότητες, προκλήσεις 

και απρόβλεπτες κρίσεις· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του ΠΔΠ για την 

περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να αυξηθεί σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο· καλεί 

την Επιτροπή να διαρθρώσει το επόμενο ΠΔΠ κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 

αντικατοπτρίζει με σαφήνεια τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες προτεραιότητες και να 

καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 

οι νέες προτεραιότητες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέα κονδύλια, χωρίς να 

τίθενται σε κίνδυνο μακροπρόθεσμοι στόχοι και προγράμματα· 

3. θεωρεί ότι, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, αποτελεί προτεραιότητα να 

κλείσουν, μαζί με τον κανονισμό για το ΠΔΠ μετά το 2020, όλοι οι φάκελοι ευρωπαϊκών 

πολιτικών για την περίοδο μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το 

συντομότερο δυνατόν, προτάσεις για όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, με βάση 

κανονισμούς που βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ και οι οποίοι έχουν 

επικαιροποιηθεί έπειτα από την εφαρμογή τους στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, 

προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και την υλοποίηση 

για τη νέα περίοδο· 

4. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο σε τομείς και 

έργα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, σε τομείς που προωθούν την 

επανεκβιομηχάνιση, την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 

πραγματική καινοτομία, και οδηγούν σε τόνωση της απασχόλησης, όπως το πρόγραμμα 

πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια 

βιώσιμη οικονομία που βασίζεται στη γνώση και πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο· 

5. τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την υποστήριξη της 

νέας στρατηγικής για βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να 

αντεπεξέλθει στον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό και την άνθιση της καινοτομίας 

στον τομέα της ψηφιοποίησης και του οικολογικού προσανατολισμού σε άλλα μέρη του 

κόσμου, και να μπορέσει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς 
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της βιωσιμότητας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της οικονομίας χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί να διασφαλιστεί και να παραταθεί η λειτουργία των 

απαραίτητων χρηματοδοτικών προγραμμάτων μέσω ενός ειδικού βελτιστοποιημένου 

προγράμματος επενδύσεων και αντίστοιχης χρηματοδότησης που θα διευκολύνει την 

ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής στρατηγικής που θα εστιάζει σε βασικούς 

βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ, σε συντονισμό με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ· 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για δραστηριότητες καινοτομίας που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη υποδομών και λύσεων εμβυσμάτωσης και αποθήκευσης για 

οχήματα υδρογόνου και ηλεκτρικά οχήματα, και να συνεχίσει να στηρίζει και να 

αναπτύσσει περαιτέρω πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία για την ηλεκτροκίνηση σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο και η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»· 

7. υπενθυμίζει την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την, 

ακόμη ανεκπλήρωτη, δέσμευση της ΕΕ να δαπανάται το 20 % του προϋπολογισμού της 

σε δράσεις για το κλίμα· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι μια μακρόπνοη πολιτική για την 

κλιματική αλλαγή, η εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση», η 

μείωση των εκπομπών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και οι έξυπνες και σύγχρονες 

υποδομές θα πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ενεργειακής ένωσης και, ως εκ 

τούτου, να έχουν προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ· 

8. θεωρεί ότι κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπεται ενισχυμένη 

ενωσιακή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, με 

σκοπό την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς ενέργειας της ΕΕ, και την ενίσχυση 

της επίτευξης των στόχων της ΕΕ για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, 

ιδίως σε σχέση με βασικά έργα ενεργειακών υποδομών, όπως τα έργα κοινού 

ενδιαφέροντος (PCI)· 

9. τονίζει τη σημασία της θέσπισης συνεκτικού προγράμματος στήριξης για περιοχές 

υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών που βρίσκονται σε μετάβαση, με 

στόχο την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης, της μετάβασης σε μια οικονομία 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του εκσυγχρονισμού της παραγωγής ενέργειας, των 

δικτύων, και των τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης άνθρακα, ιδίως 

σε βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και του εκσυγχρονισμού της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων που τίθενται 

στο πλαίσιο των φιλοδοξιών για το κλίμα θα πρέπει να βασίζεται στην κινητοποίηση των 

υφιστάμενων ταμείων ή στη δημιουργία ενός ταμείου ενεργειακής μετάβασης στο πλαίσιο 

του προσεχούς ΠΔΠ, ώστε να διευκολυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης άνθρακα και 

να δοθούν κίνητρα για βιώσιμες επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

καινοτόμες λύσεις· 

10. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και για να καταστεί βιώσιμο το δίκτυο 

διασύνδεσης της ΕΕ, να εκσυγχρονιστούν και να επεκταθούν τα δίκτυα μεταφοράς και 

διανομής, και να επιτευχθεί η κατάλληλη διαχείριση της ζήτησης, του εφοδιασμού και της 

αποθήκευσης ενέργειας στο εσωτερικό της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνδεθεί η 

Ευρώπη με την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική 

Ασία, καθώς και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον διάδρομο φυσικού αερίου 
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Ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό 

φυσικό αέριο· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ενδυνάμωση της πολυμερούς συνεργασίας 

στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας· 

11. τονίζει την ανάγκη για έναν αναβαθμισμένο, πιο αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά 

βιώσιμο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο οποίος θα οδηγήσει στην 

κάλυψη των ελλειπόντων κρίκων στην ενεργειακή και ψηφιακή ραχοκοκαλιά της 

Ευρώπης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών 

επιδόσεων· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων, σε 

οριζόντια έργα που θα συνδέουν σχέδια στους τομείς των υποδομών, της ψηφιακής 

τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών· 

12. επισημαίνει την πρόσφατη αυξητική τάση στη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων· 

επαναλαμβάνει ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, τα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν τις επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της 

καινοτομίας, της ενεργειακής απόδοσης, των προσπαθειών αντιμετώπισης της 

ενεργειακής φτώχειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και των καινοτόμων 

τεχνολογιών για τις συμβατικές πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι οι επιχορηγήσεις 

παρέχουν σταθερή χρηματοδότηση και οδηγούν σε μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 

επί τόπου και στη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 

μερών, μεταξύ των οποίων η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ερευνητικά κέντρα, οι τοπικές 

δημόσιες αρχές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών και οι πολίτες· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία των επενδύσεων σε λιγότερο 

ώριμες τεχνολογίες, ιδίως όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· 

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση 

της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του ραδιοφάσματος, των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, καθώς και με την επίτευξη περαιτέρω 

προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ούτως 

ώστε να θεσπιστεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των 

απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τη στήριξη 

που απαιτείται προκειμένου να αρθούν τα γλωσσικά εμπόδια και να δοθούν κίνητρα για 

επενδύσεις που συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των gigabit 

μέχρι το 2025· τονίζει ότι τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μια 

«ψηφιακή ραχοκοκαλιά» η οποία θα παρέχει συνδεσιμότητα οπτικών ινών σε επίπεδο 

δικτύου κορμού και δικτύου οπισθόζευξης σε πιο απομακρυσμένες κοινότητες, 

παρέχοντας, με τον τρόπο αυτό, συνδέσεις gigabit ύψιστης ποιότητας για υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας για 

την τοπική στήριξη δικτύων 5G· 

14. τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των μέσων της ΕΕ για τις 

επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην καινοτομία, τη γνώση, τις δεξιότητες, και την πρόσβαση 

στις αγορές για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να συνεχιστεί η χρηματοδότηση προγραμμάτων για ΜΜΕ, όπως το μέσο για τις ΜΜΕ και 

το COSME, χωρίς να παρεμποδίζονται άλλα προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθούν 

περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

15. τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιδιώκεται η καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
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τον αντίκτυπο των νέων προγραμμάτων της Επιτροπής· 

16. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν θέσει ως στόχο να κατευθύνεται το 3 % του ΑΕΠ 

στην έρευνα και ανάπτυξη, εκ του οποίου τα δύο τρίτα θα πρέπει να προέρχονται από τον 

ιδιωτικό τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις εθνικές δεσμεύσεις τους για 

επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος· 

καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις εθνικές επενδύσεις τους στην έρευνα και ανάπτυξη· 

υπογραμμίζει ότι εργαλεία όπως ο Μηχανισμός Υποστήριξης Πολιτικής θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών 

συστημάτων έρευνας· ζητεί να θεσπιστούν κανόνες για τη διευκόλυνση, σε συντονισμό 

με την Επιτροπή, των συνεργειών μεταξύ του μελλοντικού ΠΠ9 και των εθνικών 

προϋπολογισμών· 

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ενισχυθεί το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού 

με στόχο να ανέλθει σε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια EUR, ώστε το ΠΠ9 να είναι σε 

θέση να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων, στην εξασφάλιση 

της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα καθώς και της 

επιστημονικής και βιομηχανικής της υπεροχής στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, 

και στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· ζητεί, επίσης, να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας μέσω κοινών επιχειρήσεων και 

να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες προκειμένου να καλυφθεί το 

επενδυτικό κενό στην καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα, να καταβληθούν προσπάθειες για 

την προώθηση πρωτοποριακών, καινοτόμων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία αγορών, 

ιδίως για τις ΜΜΕ· 

18. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για απλούστευση του προγράμματος πλαισίου 

για την έρευνα και την καινοτομία· ζητεί να διατηρηθούν οι προσπάθειες αυτές στο ΠΠ9, 

με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους 

αιτούντες από όλα τα κράτη μέλη μέσω ενός νέου συστήματος για την αξιολόγηση των 

αιτήσεων με βάση την προστιθέμενη αξία και τα πιθανά αποτελέσματα των προτάσεων· 

καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η αυξημένη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών 

αποτελεί τη βέλτιστη λύση για δικαιούχους και ελεγκτές· τονίζει ότι η θέσπιση μιας 

προσέγγισης ενιαίου ελέγχου και η μεγαλύτερη αποδοχή των λογιστικών πρακτικών των 

δικαιούχων θα συνεπαγόταν σημαντική απλούστευση για τους δικαιούχους του ΠΠ· 

πιστεύει ότι η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή θα πρέπει να ενισχυθεί στο 

προσεχές ΠΠ, δεδομένου ότι θα συνέβαλε στην προώθηση της καινοτομίας· τονίζει ότι οι 

επενδύσεις στην επιστημονική και τεχνολογική υποδομή είναι απαραίτητες για την 

επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων στην έρευνα και καινοτομία· υπογραμμίζει την 

επιτυχία της ετικέτας «Σφραγίδα αριστείας»· 

19. τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και των Κοινοτήτων 

Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), που χρειάζονται επαρκείς πόρους για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των δράσεών τους στην εκπαίδευση, για την προώθηση των νεοφυών 

επιχειρήσεων και για τη στήριξη μιας καινοτομίας που θα συμβάλλει στην υγεία των 

πολιτών, την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και τη δράση για το κλίμα, μεταξύ 

άλλων, και η οποία θα ανταποκρίνεται στις σημαντικές προκλήσεις και θα ωφελεί το 

σύνολο της κοινωνίας· 

20. πιστεύει ακράδαντα ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την υγεία —έναν 
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θεμελιώδη παράγοντα για την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών— πρέπει να 

είναι υψηλότερα στο ΠΠ9 από ό,τι ήταν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», καθώς και 

ότι θα πρέπει να διατεθούν τα απαραίτητα ποσά για μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την 

ιεράρχηση των αναγκών δημόσιας έρευνας και μια εύλογη δημόσια απόδοση των 

επενδύσεων· επισημαίνει το μεγάλο εύρος των καθοριστικών για την υγεία παραγόντων, 

και τονίζει ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται τα τρόφιμα, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής, 

μεταξύ άλλων· ζητεί, επομένως, να διαμορφωθεί μια προσέγγιση τύπου «Μία υγεία», 

μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης· 

21. θεωρεί ότι ένας συνδυασμός επιχορηγήσεων και καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων 

όσον αφορά την καινοτομία, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τις 

ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), θα μπορούσε να διευκολύνει την υλοποίηση των έργων και να 

οδηγήσει στην ενίσχυση και την εξασφάλιση της ιδιωτικής χρηματοδότησης· 

22. ζητεί να αναθεωρηθεί το ΕΤΣΕ, ώστε να γίνει ένα ταμείο που θα εκπληρώνει τον ρόλο 

του όσον αφορά την οικονομική προσθετικότητα, θα προωθεί έργα με αναγνωρισμένες 

θετικές εξωτερικές επιδράσεις τα οποία όμως συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους από 

αυτούς είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει ο ιδιωτικός τομέας μόνος του, και το οποίο 

θα καθιστά δυνατή τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της αγοράς και θα 

εστιάζει στην ενίσχυση της καινοτομίας στην αγορά· ζητεί να ενισχυθούν σημαντικά ο 

ρόλος και οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, ιδίως μέσω 

της ανάληψης ενεργού ρόλου στην προετοιμασία των έργων· υπενθυμίζει ότι η 

χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ δεν θα πρέπει να έχει 

αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο σε άλλα προγράμματα· 

23. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, μέσω του ΠΔΠ, ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και 

μακροπρόθεσμο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, με στόχο τη διευκόλυνση της 

χρηματοδότησης για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ώστε να 

ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να μπορέσουν να εκπληρώσουν το δυναμικό 

τους όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη προς 

όφελος της Ένωσης· ζητεί να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ του προγράμματος πλαισίου 

για την έρευνα και την καινοτομία και του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί 

την Επιτροπή να συμμορφωθεί με το άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θέσει τους κλάδους του πολιτισμού και της 

δημιουργικότητας (ΚΠΔ) ως οριζόντια προτεραιότητα στους μηχανισμούς και τα 

προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 

την καινοτομία, το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) και τα ΕΔΕΤ· 

24. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, στο επόμενο ΠΔΠ, κανονιστικές διαδικασίες με τις 

οποίες θα διευκολύνονται, θα ενθαρρύνονται και —με την υποστήριξη των οργανισμών 

της ΕΕ— θα συντονίζονται οι συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), του μηχανισμού CEF, του προγράμματος «Δημιουργική 

Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για έργα που σχετίζονται με την 

έρευνα και ανάπτυξη και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των 

δυνατοτήτων καινοτομίας σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα αυτό· 

απευθύνει έκκληση για έναν πιο ενεργό ρόλο της Επιτροπής στον συντονισμό των έργων 

έρευνας και ανάπτυξης στα οποία εμπλέκονται διαφορετικά ευρωπαϊκά ταμεία στο 
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πλαίσιο διαφορετικών τομέων του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων με στρατηγικές 

έξυπνης εξειδίκευσης και την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· 

25. τονίζει ότι ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή 

χρηματοδότηση για τον τομέα του διαστήματος, προκειμένου να συνεχιστούν και να 

αναπτυχθούν περαιτέρω τα διαστημικά προγράμματα Galileo, EGNOS και Copernicus, 

και παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη οι αναδυόμενες ανάγκες των χρηστών και οι 

πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, και, ιδίως, να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια και να 

καλυφθούν οι τομείς των προγραμμάτων εκτόξευσης, των νέων τεχνολογιών και της 

επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)· 

26. πιστεύει ακράδαντα ότι η χρηματοδότηση για τον τομέα του διαστήματος στο ΠΠ9 θα 

πρέπει να είναι υψηλότερη από ό,τι ήταν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020», και ότι θα πρέπει να διατεθούν τα αναγκαία ποσά για τη μελλοντική κοινή 

τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) σχετικά με τα καινοτόμα υλικά για τον διαστημικό 

εξοπλισμό και τον εκτροχιασμό διαστημικών αποβλήτων, ώστε να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα της διαστημικής καινοτομίας της ΕΕ· ζητεί να δημιουργηθεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών (GOVSATCOM) το 

οποίο θα εξασφαλίζει οικονομικά αποδοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες δορυφορικών 

επικοινωνιών για τις ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές· υπενθυμίζει την πάγια θέση του ότι το 

πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) θα 

πρέπει να μετατραπεί σε πρόγραμμα της Ένωσης, και ότι θα πρέπει να παραταθεί η 

εντολή του, και θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τη δραστηριότητα αυτή 

θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα· 

27. εφιστά την προσοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και την πρόσφατη πρόταση της 

Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της 

άμυνας που πρόκειται να καλύψει την περίοδο 2019-2020· σημειώνει την πρόθεση της 

Επιτροπής να προτείνει αφενός ένα πιο ουσιαστικό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης 

στον τομέα της άμυνας και αφετέρου ένα πρόγραμμα για τη στήριξη της έρευνας στον 

τομέα της άμυνας προς όφελος όλων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με στόχο να 

δρομολογηθούν τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες, στη συνέχεια, μπορούν να ωφελήσουν 

και άλλα τμήματα της κοινωνίας· θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, τα εν λόγω προγράμματα 

που αφορούν τον τομέα της άμυνας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από πρόσθετους 

πόρους και, κατά συνέπεια, να μην επηρεάζουν τις δημοσιονομικές φιλοδοξίες για τα 

υφιστάμενα προγράμματα· 

28. επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι οι νέες πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να 

χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις και όχι με μέσα ευελιξίας ή με ανακατανομή 

πιστώσεων από υφιστάμενα προγράμματα· ζητεί να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τα 

υφιστάμενα προγράμματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE του 

Κοινοβουλίου· 

29. υπενθυμίζει τη σημασία της ενισχυμένης ευελιξίας, η οποία καθιστά δυνατή την 

κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων· 

τονίζει, ωστόσο, ότι η εντατική χρήση των μέσων ευελιξίας του ΠΔΠ δεν αποτελεί τον 

βέλτιστο τρόπο για να αντιμετωπιστούν πολύπλοκες κρίσεις οι οποίες είναι πιθανόν να 

συνεχιστούν· είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητο να ενταχθούν στον ενωσιακό 

προϋπολογισμό νέοι ίδιοι πόροι και έσοδα της ΕΕ, ώστε το επόμενο ΠΔΠ να φτάσει σε 
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ένα επίπεδο που θα αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες και τις πολιτικές φιλοδοξίες της 

Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της επιτροπής ITRE· απαιτεί να 

εξεταστούν σοβαρά οι επιλογές που προτείνονται στην έκθεση της Ομάδας υψηλού 

επιπέδου για τους ιδίους πόρους· ζητεί να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ της 

χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και των τομέων πολιτικής στους οποίους η 

ΕΕ έχει οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών, όπως είναι οι πολιτικές για την ενέργεια 

και τις τηλεπικοινωνίες, καθότι η προσέγγιση αυτή είναι η πλέον αποδοτική και ουδέτερη 

προς την αγορά· 

30. επισημαίνει ότι στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και οι συνέπειές της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

εκφράζει την επιθυμία να συνεχιστούν ανεπηρέαστα τα προγράμματα της ΕΕ που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE, και ελπίζει να ληφθούν κατάλληλα 

μέτρα για την εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας· 

31. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις αξιολογήσεις όσον αφορά τις διάφορες πολιτικές 

και χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών μέσων και 

των ταμείων που αφορούν την ενέργεια, ιδίως ως προς τα αποτελέσματα, και να 

χρησιμοποιήσει τις εν λόγω αξιολογήσεις κατά την προετοιμασία του νέου ΠΔΠ· 

32. υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 

και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

(ENISA) έχουν αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες και, ως εκ τούτου, χρειάζονται επαρκείς 

πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλα τα καθήκοντά τους, παλαιά και νέα· 

τονίζει ότι ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και ο Φορέας Ευρωπαϊκών 

Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) χρειάζονται επίσης 

επαρκείς πόρους για την κατάλληλη και αποδοτική εκπλήρωση των καθηκόντων τους· 

ζητεί επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό για όλους τους οργανισμούς που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE, ώστε να έχουν την ικανότητα να εκπληρώνουν 

επαρκώς τα καθήκοντά τους· 

33. θεωρεί ότι το μελλοντικό ΠΔΠ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη δυνατή 

προβλεψιμότητα και ευελιξία ώστε μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως· θεωρεί, επιπλέον, ότι 

στο μελλοντικό ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα τυχόν πλεονάσματα λόγω 

υστέρησης στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και οι πιστώσεις που 

αποδεσμεύονται λόγω μη εκτέλεσης, θα πρέπει να επιστρέφουν στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ. 
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