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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·

2. απορρίπτει 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, 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 ανάπτυξης και θέσεων εργασίας·

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·

4. ζητεί, ως εκ τούτου, επίπεδο πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων έως το ανώτατο όριο 
του τομέα 1α και, επιπλέον, τη χρήση όλων των δυνατών μέσων ευελιξίας που είναι 
διαθέσιμα 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. σημειώνει την υπερκάλυψη διαφόρων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα 
«Ορίζοντας 2020» και COSME, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με έναν πιο 
φιλόδοξο προϋπολογισμό για το 2020·

6. 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 πρόσθετα καθήκοντα που του ανατέθηκαν μέσω της 
πρόσφατης νομοθεσίας·

7. 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·

8. υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής στο 
πλαίσιο της κοινής δήλωσης που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1953 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 που αποσκοπεί στη διασφάλιση 

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 
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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·

9. ζητεί να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για την επίσπευση της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής στην πράξη καθαρότερων τεχνολογιών με στόχο τη συμβολή τους στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού·

10. ζητεί να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
ιδίως τις συνιστώσες της ενέργειας και των ΤΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί η σύνδεση των 
απομονωμένων αγορών και η εξάλειψη των εναπομένοντων σημείων συμφόρησης.

αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (ΕΕ L 286 της 
1.11.2017, σ. 1).


