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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. απορρίπτει τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο, κατά 3,61 % στις πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 0,22 % στις πιστώσεις πληρωμών, στις γραμμές του 

προϋπολογισμού που αφορούν την αρμοδιότητα της Επιτροπής ITRE στον τομέα 1α 

του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σύγκριση με την πρόταση της 

Επιτροπής· σημειώνει την αύξηση κατά 3,9 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 

και κατά 1,8 % σε πιστώσεις πληρωμών στις γραμμές του προϋπολογισμού που 

αφορούν την αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE στον τομέα 1α του προϋπολογισμού της 

Ένωσης σε σύγκριση με το 2018 στην πρόταση της Επιτροπής· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2019 δίνει έμφαση στην 

ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα, 

την κλιματική αλλαγή, και τη μετάβαση σε μια οικονομία υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, 

καθώς και στην επιτυχία των νέων και των γυναικών στους τομείς της έρευνας και της 

επιχειρηματικότητας· 

2. θεωρεί ότι η έρευνα, οι ΜΜΕ και η ανταγωνιστικότητα θα συνεχίσουν να 

συνεισφέρουν καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε όλη 

την Ένωση· θεωρεί ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού που θα διατεθούν το 2019 για 

τα επιτυχή προγράμματα «Ορίζων 2020» και Cosme πρέπει να επαρκούν για να 

εξασφαλιστεί η συνέχισή τους· 

3. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένας ηγετικός ρόλος στους τομείς της 

καινοτομίας και των ανατρεπτικών τεχνολογιών· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη 

δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές περικοπές του Συμβουλίου, κατά 0,3 

δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 18 εκατομμύρια 

EUR σε πιστώσεις πληρωμών, στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία, με τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και 

εκφράζει ιδίως την αποδοκιμασία του για τις περικοπές σε σχετικές γραμμές του 

προϋπολογισμού, όπως η «Ενίσχυση της έρευνας σε μελλοντικές και αναδυόμενες 

τεχνολογίες» και η «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών», οι οποίες 

αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της πρόσβασης στη γνώση και 

στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης· σημειώνει την 

προτεινόμενη αύξηση κατά 8,5 % για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων για τον γενικό προϋπολογισμό του 2019 στην πρόταση της 

Επιτροπής· υπενθυμίζει την έντονη υποχρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων 

2020» στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020, με αποτέλεσμα να σημειώνεται χαμηλότερο 

ποσοστό επιτυχίας (11,6 % και μόλις 3 % για ορισμένα προγράμματα) για τις αιτήσεις 

από ό,τι κατά την προηγούμενη περίοδο του ΠΔΠ, κάτι που σημαίνει ότι λιγότερα 

σχέδια υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από την Ένωση· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, τη βαθιά του ανησυχία 

για την έλλειψη φιλοδοξίας που χαρακτηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη 

χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, 
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εκφράζει την πρόθεσή του να εξασφαλίσει ελάχιστο ποσό ύψους 120 δισεκατομμυρίων 

EUR σε τιμές 2018 για το εν λόγω πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των επικείμενων 

διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2021-2027, και υπογραμμίζει τη θέση του ότι, σε 

συνέχεια της συμφωνίας του Παρισιού, οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα θα 

πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ· 

4. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να 

στηρίξει όλα τα σχετικά μέσα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, ειδικότερα δε 

στις περιφέρειες της Ένωσης που υστερούν από οικονομικής άποψης, εστιάζοντας στην 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· 

5. αναγνωρίζει τη σημασία και την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (EΤΣΕ)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση για το ΕΤΣΕ, χρειάστηκε να μειωθούν τα 

κονδύλια για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· τονίζει ότι ο γενικός προϋπολογισμός της 

Ένωσης δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες πρωτοβουλίες σε βάρος υφιστάμενων 

ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών· προτίθεται να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που 

ανέλαβε, ως Κοινοβούλιο, κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΕΤΣΕ, όσον αφορά τον 

περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, των συνεπειών για το εν λόγω πρόγραμμα καθώς 

και σε σχέση με την αύξηση των πιστώσεων για τις θιγόμενες γραμμές για το 2019· 

6. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εκτενείς συνέργειες μεταξύ του 

σκέλους των μεταφορών και του ψηφιακού σκέλους της ΔΣΕ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η χρηματοδοτική μόχλευση για έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της ψηφιοποίησης των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ· 

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η Ενεργειακή Ένωση και, παράλληλα, να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης για το κλίμα, μέσω της υλοποίησης της συμφωνίας 

του Παρισιού και των στόχων βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών· επισημαίνει το 

αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην έκθεσή του σχετικά με την επιτάχυνση 

της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας (2017/2084 (INI)), για μεγαλύτερη 

συνοχή μεταξύ της δέσμευσης της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού 

και των χρηματοδοτικών πολιτικών της για τις πέντε αλληλοϋποστηριζόμενες 

συνιστώσες της Ενεργειακής Ένωσης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εγκεκριμένη 

αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση», αλλά και τον στόχο της Ένωσης να 

ηγηθεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· παροτρύνει την Επιτροπή να 

παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση για επενδύσεις στους εν λόγω τομείς, καθώς 

και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη δίκαιη 

μετάβαση, και να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία κατά 

τη διαδικασία μετάβασης σε καθαρότερες διεργασίες παραγωγής, ώστε να επιτευχθεί 

μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών το 2050· εκφράζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις εκτιμήσεις της Επιτροπής ότι οι δαπάνες για 

το κλίμα θα φτάσουν το 20,1 % στον προϋπολογισμό του 2019, αλλά επαναλαμβάνει 

ότι με την εν λόγω πρόταση θα κατευθυνθεί μόνο το 19,3 % του προϋπολογισμού της 

Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 σε μέτρα που αφορούν το κλίμα· θεωρεί ότι, για 

την επίτευξη των στόχων αυτών, θα πρέπει να διατηρηθούν οι αναγκαίοι πόροι στη 

ΔΣΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές περικοπές του Συμβουλίου στις 

αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το σκέλος της ενέργειας της ΔΣΕ· 
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8. αντιλαμβάνεται τη μεγάλη σημασία των γραμμών του προϋπολογισμού για τις 

κοινωνιακές προκλήσεις, ειδικότερα δε του κονδυλίου του προϋπολογισμού για τη 

βελτίωση της διά βίου υγείας και ευεξίας με σκοπό την άνοδο του βιοτικού επιπέδου 

στην Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει επαρκή χρηματοδότηση για τους 

σκοπούς αυτούς και εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις προτεινόμενες περικοπές 

του Συμβουλίου· 

9. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επίτευξη των στόχων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης της Ένωσης και της ψηφιακής ένταξης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, του δημόσιου τομέα και των πολιτών· αναγνωρίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη σημασία πρωτοβουλιών όπως η WIFI4EU· αποδοκιμάζει τις 

περικοπές του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία αυτή· 

10. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

δεδομένου ότι παρέχουν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης, και 

επισημαίνει την ανάγκη να δημιουργηθεί ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις 

ΜΜΕ, όπως επίσης να υποστηριχθούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα 

ΜΜΕ· σημειώνει, ωστόσο, με βαθιά ανησυχία τις περικοπές του Συμβουλίου όσον 

αφορά το μέσο για τις ΜΜΕ, οι οποίες στέλνουν ένα αντιφατικό μήνυμα στις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 

11. λαμβάνει υπό σημείωση το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 

τομέα της άμυνας (EDIDP)· τονίζει ότι μια τέτοια δραστηριότητα θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθεί με νέους πόρους, δεδομένου ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για τις περικοπές του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη ΔΣΕ και τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, όπως τα 

προγράμματα «Υπεροχή στο διάστημα» και Copernicus, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα EDIDP, δεδομένου ότι δεν θα πρέπει να αποσύρονται 

οικονομικοί πόροι από μη στρατιωτικά προγράμματα για τη στήριξη προγραμμάτων 

στον τομέα της άμυνας· 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού τομέα κινητικότητας, 

προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες, καθαρές και ανταγωνιστικές μεταφορές στην 

Ένωση, να καταστεί η αυτοκινητοβιομηχανία της Ένωσης κατάλληλη για το μέλλον και 

να επιτευχθούν οι στόχοι μας για το κλίμα· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για 

επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που στηρίζουν αυτούς τους στόχους, όπως 

το σκέλος των μεταφορών της ΔΣΕ και η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και 

υδρογόνο 2» (ΚΚΥ 2)· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του για τις περικοπές του 

Συμβουλίου στα προγράμματα αυτά· 

13. υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για 

όλους τους οργανισμούς στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της επιτροπής ITRE, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να επιτελούν σωστά τα καθήκοντά τους· τονίζει ότι η 

μείωση του προσωπικού κατά 5 % και η ύπαρξη μιας ομάδας ανακατανομής 

προσωπικού αποτελούν μέτρα που λήγουν με τον παρόντα γενικό προϋπολογισμό, και 

προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον· επιμένει ότι οι 

πόροι πρέπει να αυξηθούν κατά τρόπο ανάλογο με την αύξηση των καθηκόντων των 

οικείων οργανισμών· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις αυξήσεις 

προσωπικού στους οργανισμούς ENISA και GSA· σημειώνει με ανησυχία την 
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ανεπάρκεια των εν λόγω αυξήσεων και ζητεί επίσης να αυξηθεί το προσωπικό του 

ACER, ώστε οι εν λόγω οργανισμοί να είναι σε θέση να εκπληρώνουν την αποστολή 

τους, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ανάγκη να προσλαμβάνονται και να διατηρούνται 

εμπειρογνώμονες υψηλής εξειδίκευσης και να υπάρχει σχεδιασμός όσον αφορά 

μελλοντικούς ρόλους και αρμοδιότητες· 

14. υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της δήλωσης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα συνεισφέρει 

στους προϋπολογισμούς του 2019 και του 2020, η αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ένωση δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα προγράμματα στο 

πλαίσιο της αρμοδιότητας της επιτροπής ITRE· 

15. τονίζει ότι τυχόν αδυναμία της Ένωσης να ανταποκριθεί στις νομικές και πολιτικές 

δεσμεύσεις της όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών θα έπληττε σοβαρά την 

αξιοπιστία της και θα είχε σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την εμπιστοσύνη στην 

ικανότητα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης να εκπληρώσουν τον ρόλο τους, και 

τονίζει ότι ο κίνδυνος αυτός ενισχύεται από το γεγονός ότι πλησιάζει το τέλος του 

τρέχοντος ΠΔΠ για την Ένωση και, κατά συνέπεια, πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η 

υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων. 
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