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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-27 δεν πρέπει να μειωθεί σε όγκο σε σχέση με τα επίπεδα του 
2020, ακόμη και στην περίπτωση του Brexit, και ότι οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει 
να συνδυάζονται με νέους και επαρκείς οικονομικούς πόρους και να εξετάζονται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης· υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερα οι μακροπρόθεσμες 
πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η τόνωση της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης, η επίτευξη μελλοντοστρεφούς και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πρέπει να υποστηριχθούν με 
επαρκείς πόρους και να παραμείνουν οι τομείς στους οποίους θα εστιάζεται το νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΔΠ)·

2. τονίζει ότι ο απόλυτος σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και για αποτελεσματική χρηματοδότηση από την ΕΕ· 
υποστηρίζει, κατά συνέπεια, τον νέο μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να έχει 
στη διάθεσή της αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις κινδύνου 
οικονομικής ζημίας εξαιτίας γενικευμένων ανεπαρκειών όσον αφορά το κράτος δικαίου 
σε ένα κράτος μέλος, με ιδιαίτερη μέριμνα για την αντιμετώπιση της μεγάλης διαφθοράς·

3. ζητεί μια σαφή μεθοδολογία για την παρουσίαση των αριθμητικών στοιχείων με βάση 
σταθερές τιμές·

4. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές και τα σχέδια χρηματοδότησης θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται προς τους στόχους που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια και τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί την 
αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την επίτευξη των στόχων για το 
κλίμα στο 30% των σχετικών με το κλίμα δαπανών για την επόμενη περίοδο 2021-2027 
του ΠΔΠ, προκειμένου να διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί η μετάβαση σε μια 
οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2050·

5. επαναδιατυπώνει το αίτημα του Κοινοβουλίου για αυξημένο συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
Ευρώπη», ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη αντίδραση στις κοινωνικές προκλήσεις, να 
εξασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η ευημερία των ανθρώπων, 
η επιστημονική και βιομηχανική υπεροχή και η συμβολή στην επίτευξη των σκοπών που 
καθορίζονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στη συμφωνία του Παρισιού· 
υπογραμμίζει την ανάγκη οι επενδύσεις στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» να 
επικεντρωθούν στην έρευνα, την ανάπτυξη και στη διάδοση στην κοινωνία των 
τεχνολογικών και μη τεχνολογικών λύσεων σε πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση σε βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, , η επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας με αποδοτική χρήση της ενέργειας και 
των πόρων και απαλλαγμένης από τοξικές ουσίες, οι βιώσιμες πρακτικές στον τομέα των 
τροφίμων και της γεωργίας, καθώς και η οικονομικά προσιτή υγειονομική φροντίδα και 
ιατρική περίθαλψη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα μεταφοράς 
χρηματοδοτικών κονδυλίων για προγράμματα από ένα ταμείο σε άλλο, που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, και παροτρύνει όλες τις περιφέρειες να 
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αναπτύξουν το ερευνητικό δυναμικό τους· πιστεύει ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν 
περαιτέρω κατάλληλες προϋποθέσεις και μηχανισμοί για τις μεταφορές αυτές, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τους διαρθρωτικούς πόρους και να 
αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» θα πρέπει να καταστεί προσβάσιμη στους δικαιούχους 
μέσω μιας ταχείας διαδικασίας από τη βάση με λιγότερο διοικητικό φόρτο και με την 
παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας που θα κατευθύνουν τους δικαιούχους στα πλέον 
κατάλληλα κεφάλαια· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες με 
άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα, επιδιώκοντας παράλληλα τη μέγιστη 
διοικητική απλούστευση·

6. θεωρεί ότι, με δ3δομένη ιδίως τη φιλοδοξία το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» να 
καταστεί πιο ευέλικτο, οι προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες κάθε προγράμματος θα 
πρέπει να καθορίζονται στη νομοθεσία για το πρόγραμμα πλαίσιο και όχι στη συμφωνία 
για το ΠΔΠ·

7. υποστηρίζει τον προϋπολογισμό ύψους 3,5 δισ. ευρώ που προορίζεται για το InvestEU· 
υπογραμμίζει με έμφαση, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν πρέπει να ληφθεί από 
τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζοντας», αλλά ότι θα είναι συμπληρωματικός 
προς αυτόν· πιστεύει ότι το σκέλος του InvestEU για την έρευνα, την καινοτομία και την 
ψηφιοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες με τον επιτυχημένο 
μηχανισμό InnovFin, να εφαρμόζει όλα τα υποκείμενα κριτήρια και να καλύπτει το τμήμα 
υψηλότερου κινδύνου·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσό που διατέθηκε για τα ενεργειακά και ψηφιακά 
στοιχεία του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ο οποίος στοχεύει στη 
συμπλήρωση των ελλειπόντων κρίκων στην ενεργειακή και ψηφιακή ραχοκοκαλιά της 
Ευρώπης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικά συνδεδεμένων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων στους τομείς της ενέργειας και των ψηφιακών 
υπηρεσιών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της ΕΕ· πιστεύει ότι ο ΜΣΕ πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος στο θέμα 
των συνεργειών, όπως επισημαίνεται στην ενδιάμεση αναθεώρησή του, ιδίως για την 
καλύτερη εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των μεταφορικών, ψηφιακών και 
ενεργειακών υποδομών· υπενθυμίζει ότι η μετάβαση σε ένα σύστημα χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελεί το επίκεντρο του ΜΣΕ·

9. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της κεντρικής δομής διακυβέρνησης που 
καθιερώθηκε με τον κανονισμό ΜΣΕ· σημειώνει ότι η μεταφορά τμήματος της 
χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής στον ΜΣΕ έχει αποτελέσει μεγάλη επιτυχία και 
ότι ο βαθμός ικανοποίησης των κρατών μελών τα οποία αφορά επιτρέπει το ενδεχόμενο 
ανανέωσης του μηχανισμού στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· προτείνει, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, τη χορήγηση 20 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον ΜΣΕ, με εφαρμογή των ίδιων κανόνων διαχείρισης 
που ίσχυσαν για τη μεταφορά της ευθύνης διαχείρισης της χρηματοδότησης του Ταμείου 
Συνοχής για τον ΜΣΕ· εκτιμά ότι, με δεδομένη τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση και στις ανάγκες, η πρόταση αυτή θα μπορούσε να προωθήσει 
σημαντικά τα έργα ΔΕΔ-Μ στην Ευρώπη·

10. εκφράζει, γενικά, την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 16 
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δισ. ευρώ για το νέο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα· ζητεί, ωστόσο, συγκρατημένη 
αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος· τονίζει, όσον αφορά τις 
συνιστώσες του προγράμματος, την ανάγκη για μια πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση των 
SSA και GOVSATCOM, με διατήρηση ή ελαφρά αύξηση του προϋπολογισμού που 
προορίζεται για τις συνιστώσες Copernicus και Galileo· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να κατοχυρωθεί η συνέχεια των δύο εμβληματικών συνιστωσών, του Galileo 
και του Copernicus, και να εξασφαλιστεί η λειτουργία των δύο νέων πρωτοβουλιών, του 
GOVSATCOM και της SSA, που ασχολούνται με το όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα της 
ασφάλειας της διαστημικής υποδομής και της ασφάλειας της δορυφορικής επικοινωνίας·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τουλάχιστον 9,194 δισ. ευρώ 
προορίζονται για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο θα οικοδομήσει τις 
ψηφιακές ικανότητες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο και την πληροφορική υψηλών επιδόσεων, ενισχύοντας παράλληλα τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας με την υποστήριξη των 
ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει τη σημασία που έχει ο στενός συντονισμός με το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», τον ΜΣΕ και τα ΕΔΕΤ·

12. επιμένει όσον αφορά την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης ενός προγράμματος 
ενεργειών της ΕΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). σημειώνει ότι ένα πρόγραμμα 
που θα επικεντρώνεται στις ΜΜΕ πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της ΕΕ και 
να αξιοποιεί τη μεγάλη πείρα που έχει αποκτηθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα 
(COSME), με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές εντός και εκτός της 
Ένωσης, τη βελτίωση των βασικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις και την 
ανταγωνιστικότητά τους και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και του 
επιχειρηματικού πνεύματος·

13. πιστεύει ότι στον τομέα της ενέργειας, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή 
ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση, την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
τη σύζευξη τομέων, τις ευφυείς και σύγχρονες υποδομές, την ενδυνάμωση των 
καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, με περισσότερες 
διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές και συνεργασία· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
επιτευχθεί ο στόχος της διασυνδεσιμότητας τουλάχιστον κατά 15% έως το 2030· τονίζει 
ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων της 
Ενεργειακής Ένωσης· τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διασφάλιση της απαλλαγής της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης, οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα 
και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, προς όφελος της ΕΕ και όλων των πολιτών της 
και, ειδικότερα, για τη στήριξη ευάλωτων, χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριών που 
διατρέχουν τον κίνδυνο της ενεργειακής πενίας, ώστε να γίνουν ενεργειακά αποδοτικά·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί το 
ποσό που διατίθεται για το πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνικού 
σταθμού της Ignalina στη Λιθουανία από 552 εκατ. σε 780 εκατ. ευρώ, ώστε να βοηθηθεί 
επαρκώς η Λιθουανία να ανταποκριθεί στην τεχνολογική πρόκληση του παροπλισμού των 
πυρήνων αντιδραστήρων γραφίτη τύπου Τσερνομπίλ, καθώς και για την πρόληψη των 
κινδύνων από ακτινοβολίες και την περαιτέρω μείωση του κινδύνου για τους πολίτες της 
ΕΕ·
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15. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το αίτημά του για τη δημιουργία ενός ταμείου 
ενεργειακής μετάβασης για τις περιφέρειες με ένταση άνθρακα, στο πλαίσιο του νέου 
ΠΔΠ, δεν αντικατοπτρίζεται στη νέα πρόταση για το ΠΔΠ· επαναλαμβάνει το αίτημά του 
για τη σύσταση ενός ταμείου δίκαιης ενεργειακής μετάβασης σε επίπεδο Ένωσης, με 
συνολικό προϋπολογισμό ύψους 5 δισ. ευρώ, για τη στήριξη των περιφερειών με υψηλό 
ποσοστό εργαζομένων σε τομείς που εξαρτώνται από τον άνθρακα και σε κοινότητες που 
επηρεάζονται δυσμενώς από την εν λόγω μετάβαση· περαιτέρω τονίζει ότι, στο πλαίσιο 
του εν λόγω ταμείου, θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων, τοπικών και δίκαιων στρατηγικών μετάβασης, χωρίς αποκλεισμούς, και 
για την αντιμετώπιση κοινωνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, παράλληλα με τη μετατροπή των μονάδων και τη δημιουργία αξιοπρεπών 
και βιώσιμων θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη απόκτηση νέων και την αναβάθμιση των 
παλαιών δεξιοτήτων σε καθαρές διεργασίες και τεχνολογίες που βασίζονται σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λύσεις ενεργειακής απόδοσης·

16. τονίζει την ανάγκη διατήρησης του κατάλληλου και σαφούς προϋπολογισμού 13 δισ. 
ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών·

17. ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
επιτροπής ITRE, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητά τους να εκπληρώνουν με επάρκεια 
τα αυξανόμενα καθήκοντά τους·

18. ζητεί την έγκαιρη έγκριση του ΠΔΠ και των συναφών νομικών βάσεων για να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και να 
αποφευχθούν καθυστερήσεις στην εφαρμογή·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση 
αναθεώρηση του ΠΔΠ· πιστεύει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του ΠΔΠ·

20. σημειώνει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ 2021-2027 αποτελεί 
βασικό στοιχείο για τη διαχείριση των δαπανών της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
επιδόσεις των επενδυτικών προγραμμάτων σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους και 
σκοπούς, και να διαπιστωθεί αν παρουσιάζουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης και 
παράγουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ενδιάμεση 
επανεξέταση/αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω απλούστευση καθ’ όλη τη 
διάρκεια του συνολικού κύκλου υλοποίησης·

21. 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 τα προγράμματα της ΕΕ στην αρμοδιότητα της 
επιτροπής ITRE· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με 
τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ιδίων πόρων και την εφαρμογή νέων, καθώς και την 
κατάργηση των επιστροφών και την αύξηση του ανώτατου ορίου ιδίων πόρων.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου 
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