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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ζητεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός 
της:

1. Τονίζει πως οι προκλήσεις σε σχέση με τη βιώσιμη ενέργεια και την καταπολέμηση των
κλιματολογικών αλλαγών πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις προτεραιότητες του
κοινοτικού προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα απαιτήσουν
πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του 
ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακής τεχνολογίας και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης· επαναλαμβάνει δε ότι αυτοί οι δημοσιονομικοί πόροι πρέπει να 
προστεθούν και όχι να αποβούν σε βάρος της υφιστάμενης χρηματοδότησης για κοινοτικά 
προγράμματα στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας·

2. Εκφράζει έντονη ανησυχία για το περιορισμένο περιθώριο που διατίθεται στην κατηγορία
1Α, η οποία υποστηρίζει ότι θα είναι αδύνατον να χρηματοδοτηθούν νέες προτεραιότητες
μέσω αναδιάταξης χωρίς να υπονομευθούν σοβαρά σημαντικά ισχύοντα προγράμματα· 
για το λόγο αυτό συνιστά να προβλεφθεί πρόσθετη χρηματοδότηση αν ορισθούν νέες 
προτεραιότητες·

3. Λαμβάνει γνώση των πρόσφατων δημοσιονομικών αποφάσεων για χρηματοδότηση του
σχεδίου Galileo και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 
πρωτοβουλίες που θα απαιτήσουν εκτενή έλεγχο και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης·

4. Τονίζει πως πρέπει να παρακολουθηθούν εκ του σύνεγγυς η εκτέλεση του 7ου
προγράμματος-πλαισίου  και το έργο των κοινοπραξιών που χρησιμοποιούν κοινές 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
(ΕΣΕ)·

5. Διερωτάται κατά πόσον είναι ωφέλιμη εξέλιξη η σημερινή τάση για καθιέρωση νέων
κανονιστικών αρχών στις οποίες ανατίθενται διοικητικά καθήκοντα, όπως η προτεινόμενη
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Οργανισμός
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας· θεωρεί πως η επάνδρωση των ίδιων των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με προσωπικό που θα εργάζεται εντός των τομέων θα 
μπορούσε να αποδειχθεί καλύτερη λύση για την υλοποίηση των στόχων πολιτικής·

6. Πιστεύει ότι, λόγω των περιορισμένων περιθωρίων στην κατηγορία 1A, πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα η ορθή εκτέλεση και αξιολόγηση των υπό εκτέλεση έργων και 
προπαρασκευαστικών δράσεων.
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