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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. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που προτείνει η Επιτροπή 
είναι κατά 474,6 εκατομμύρια EUR χαμηλότερος από το ανώτατο όριο για τον τομέα 
1α, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά προγράμματα υπερκαλύφθηκαν και θα μπορούσαν 
εύκολα να απορροφήσουν πρόσθετα κονδύλια· τονίζει την εξαιρετική σημασία των 
προγραμμάτων του τομέα 1α προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομοκεντρική 
οικονομική μεγέθυνση και να υποστηριχθεί η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία βάσει της συμφωνίας του Παρισιού·

2. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ηγετικού ρόλου στην καινοτομία και τη σημασία της 
εξελικτικής και επαναστατικής έρευνας στις προηγμένες τεχνολογίες προκειμένου η 
Ένωση να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους της, και απορρίπτει ως εκ τούτου τις 
περικοπές του Συμβουλίου συνολικού ύψους 747,4 εκατομμυρίων EUR στον τομέα 1α, 
συμπεριλαμβανομένων 424,9 εκατομμυρίων EUR για το Κοινό στρατηγικό πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία, ειδικά στις οικείες γραμμές του προϋπολογισμού για 
την ενίσχυση της έρευνας στις μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υποδομών και του ηγετικού ρόλου στην τεχνολογία των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων επίσης 28 εκατομμυρίων EUR για το 
σκέλος ΤΠΕ του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και 20 εκατομμυρίων EUR 
για το πρόγραμμα COSME, οι οποίες απειλούν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της 
Ένωσης για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας, όπως και τις προσπάθειες της Ένωσης να επιτύχει τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και μία οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου μέχρι το έτος 2050, και, ταυτόχρονα, με μέριμνα για όλους τους 
ανθρώπους·

3. πιστεύει ότι, ιδίως κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του ΠΔΠ, απαιτείται ένας 
φιλόδοξος προϋπολογισμός στον τομέα 1α για τη δημιουργία σύνδεσης με το προσεχές 
ΠΔΠ, στο πλαίσιο του οποίου όλα τα νέα προγράμματα θα χρειαστούν χρόνο για να 
καταστούν πλήρως λειτουργικά, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα 
αυτών των προγραμμάτων και να μπορούν αυτά να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

4. ζητεί, ως εκ τούτου, επίπεδο πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων έως το ανώτατο όριο 
του τομέα 1α και, επιπλέον, τη χρήση όλων των δυνατών μηχανισμών ευελιξίας που είναι 
διαθέσιμοι στο πλαίσιο του κανονισμού για το ΠΔΠ και της ειδικής διάταξης για την 
επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κονδυλίων για ερευνητικά έργα, όπως ορίζεται 
στον δημοσιονομικό κανονισμό, για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για τον προϋπολογισμό του 2020·

5. υπενθυμίζει τη σημασία της έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση των 
κοινωνιακών ζητημάτων και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, και σημειώνει την 
υπερκάλυψη διαφόρων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και 
COSME, με αποτέλεσμα ένα χαμηλότερο συντελεστή επιτυχίας στις αιτήσεις για το 
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«Ορίζοντας 2020» σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο του ΠΔΠ, κάτι που 
σημαίνει ότι πολλά περισσότερα έργα υψηλής ποιότητας στο πεδίο της έρευνας και της 
καινοτομίας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εάν μπορούσε να προσφερθεί επαρκής 
ενωσιακή χρηματοδότηση· τονίζει ότι τούτο πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν πιο 
φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2020 και με μια μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα με 
άλλα ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εθνικά προγράμματα και ιδιωτικές 
επενδύσεις· εκτιμά πως η χρηματοδότηση της ενωσιακής έρευνας και καινοτομίας θα 
πρέπει να στηρίζει ειδικότερα πεδία που πάσχουν από σοβαρές αδυναμίες της αγοράς 
και παραμελημένα κοινωνιακά ζητήματα· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι τα αποδεσμευόμενα 
κονδύλια θα πρέπει να επαναδιατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του 
δημοσιονομικού κανονισμού· υπενθυμίζει τη δική του θέση, ότι τουλάχιστον 120 
εκατομμύρια EUR σε τιμές 2018 απαιτούνται στο επόμενο ΠΔΠ για το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη»·

6. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της ενωσιακής οικονομίας, 
δεδομένου ότι παρέχουν έναν υψηλό αριθμό θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης· 
αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό για τις ΜΜΕ επιχειρηματικό 
περιβάλλον, καθώς και να υποστηριχθούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα 
των ΜΜΕ· επικροτεί ως εκ τούτου την αύξηση στον μηχανισμό για τις ΜΜΕ· 
διαπιστώνει με ανησυχία τις περικοπές από το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση 
της καινοτομίας για τις ΜΜΕ, κάτι που στέλνει αντιφατικά μηνύματα στις ενωσιακές 
επιχειρήσεις·

7. 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 
οικονομίας, του δημόσιου τομέα και των πολιτών της Ένωσης· αναγνωρίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία πρωτοβουλιών όπως η WiFi4EU· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για τις προτεινόμενες περικοπές από το Συμβούλιο στην ανωτέρω 
πρωτοβουλία·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ενωσιακού 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 «Ορίζων», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» - σκέλος μεταφορών, και η 
κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ 2)· ανησυχεί, ως εκ 
τούτου, για τις επιπτώσεις που οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο θα έχουν ως 
προς την επίτευξη ενός ενωσιακού συστήματος μεταφορών που να χαρακτηρίζεται από 
αποδοτική χρήση πόρων και να είναι φιλικό για το περιβάλλον, ασφαλές και 
ενοποιημένο·

9. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που προτείνει η 
Επιτροπή είναι, για μια ακόμη φορά, πολύ χαμηλότερος από τον προϋπολογισμό που 
έχει ζητήσει ο ACER και ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ACER και την 
ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του στους τομείς της παρακολούθησης και της 
διαφάνειας της αγοράς, πόσο μάλλον τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατέθηκαν 
μέσω της πρόσφατης νομοθεσίας·
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10. επαναλαμβάνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, 
με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση, την προώθηση της κοινωνικής 
ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου·

11. ζητεί, όσον αφορά όλους τους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του 
(ACER, BEREC, ENISA και GSA), ένα επίπεδο πιστώσεων και προσωπικού που 
αντιστοιχεί στα αιτήματα των εν λόγω οργανισμών· επιμένει ότι οι οικονομικοί και 
ανθρώπινοι πόροι πρέπει να αυξηθούν σε συνάρτηση με τη διεύρυνση των καθηκόντων 
των ενδιαφερομένων οργανισμών και ενόψει της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, όπως 
και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στον σχεδιασμό των μελλοντικών ρόλων και 
ευθυνών· διαπιστώνει ότι ο GSA είναι αντιμέτωπος με την ανάδυση νέων προκλήσεων 
σχετιζόμενων με την ασφάλεια και άλλα ευαίσθητα πεδία, όπου η εξωτερική ανάθεση 
μπορεί να μειώσει το επίπεδο ασφαλείας και την οικονομική αποδοτικότητα και να 
οδηγήσει σε απώλεια εμπειρογνωσίας· είναι συνεπώς αναγκαίο να προσληφθούν και να 
διατηρηθούν άκρως εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες·

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής στο 
πλαίσιο της κοινής δήλωσης η οποία προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1953 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 που αποσκοπεί στη διασφάλιση 
συνολικής χρηματοδότησης για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις 
τοπικές κοινότητες ύψους 120 εκατομμυρίων EUR σε περίοδο τριών ετών, προκειμένου 
η πρωτοβουλία να αποτελέσει πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία προς όφελος των 
τοπικών κοινοτήτων και των πολιτών· τονίζει ως προς αυτό ότι, μετά από δύο 
προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, πάνω από 23 000 δήμοι και κοινότητες από 
όλη την Ένωση εγγράφηκαν στην Πύλη WiFi4EU και 6 200 δήμοι και κοινότητες 
έχουν ήδη λάβει κουπόνια WiFi4EU, κάτι που αποδεικνύει την επιτυχία της 
πρωτοβουλίας·

13. ζητεί να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για την επίσπευση της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής στην πράξη καθαρότερων τεχνολογιών και πρόσθετα κονδύλια για να 
διευκολυνθεί η δίκαιη μετάβαση των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα και 
ανθρακούχων εκπομπών, ως συμβολή στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει 
αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων μέσω της 
συνέχισης των υφιστάμενων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών 
ενεργειών και της δρομολόγησης νέων· επαναλαμβάνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ίδρυση ενός ταμείου δίκαιης μετάβασης εντός του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνιακών, 
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους εργαζόμενους και τις 
κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από τη μετάβαση σε μια οικονομία μη 
εξαρτημένη από τον άνθρακα και τις ανθρακούχες εκπομπές· τονίζει την ανάγκη να 
συνεχιστεί η στήριξη προς τις ενωσιακές περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και 
ανθρακούχων εκπομπών, ώστε να προπαρασκευαστούν για να υπαχθούν σε ένα νέο 
ταμείο δίκαιης ενεργειακής μετάβασης· 

14. τονίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι οι κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης 
ανάπτυξης, και υπενθυμίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει τη 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, 
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την 
προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (ΕΕ L 286 της 1.11.2017, σ. 1).
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δέσμευση να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την εκτίμηση της Επιτροπής ότι οι δαπάνες για την κλιματική αλλαγή θα 
ανέλθουν στο 21 % του προϋπολογισμού του 2020, και υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες 
αυτές πρέπει να αυξηθούν· θεωρεί λυπηρό το ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 
«Ορίζων 2020» είναι εξαιρετικά απίθανο να εκπληρώσει τους καθορισμένους στόχους 
του στις δαπάνες για το κλίμα και τη βιωσιμότητα και, επομένως, για ολόκληρο το 
τρέχον ΠΔΠ· τονίζει τη θέση του, ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η 
Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, οι δαπάνες που σχετίζονται με το 
κλίμα θα πρέπει να αυξηθούν επαρκώς· 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·

15. ζητεί να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
ιδίως τα σκέλη της βιώσιμης ενέργειας και των ΤΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί η 
ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και η σύνδεση των απομονωμένων 
αγορών και η εξάλειψη των εναπομένοντων σημείων συμφόρησης, καθώς και ένα 
ενωσιακό ενεργειακό δίκτυο που θα είναι ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις·

16. ανησυχεί έντονα λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας ως προς την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ότι απαιτούνται οικονομικά 
προληπτικά μέτρα για την περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο, πλήρως ή εν μέρει, 
δεν συνεισφέρει στον προϋπολογισμό του 2020, και καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα άλλα 
κράτη μέλη να επέμβουν και να αντισταθμίσουν πλήρως την βρετανική συνεισφορά, 
δεδομένου ότι όλα τα προγράμματα βρίσκονται στην τελική φάση και οι δικαιούχοι 
ενωσιακών κονδυλίων χρειάζονται τη βεβαιότητα ότι η Ένωση θα τιμήσει τις 
δεσμεύσεις της·

17. τονίζει ότι τυχόν αδυναμία της Ένωσης να τηρήσει τις νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις 
της σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών θα έπληττε σοβαρά την αξιοπιστία της και θα 
είχε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις ως προς την εμπιστοσύνη στην ικανότητα των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης να εκπληρώνουν τον ρόλο τους· υπογραμμίζει ότι οι 
ανωτέρω κίνδυνοι γίνονται ακόμη πιο σοβαροί λόγω του ότι η Ένωση πλησιάζει στο 
τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ και, επομένως, η εκτέλεση των πολυετών προγραμμάτων 
πρέπει να προχωρήσει γρήγορα.
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