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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. τονίζει ότι σκοπός του κοινού πλαισίου στρατηγικής είναι η κάλυψη του συνόλου της 
σχετικής χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ που παρέχεται επί 
του παρόντος μέσω του 7ου ΠΠ, του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία (ΠΑΚ) και πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας (ΕΙΤ), στη βάση συνεκτικών σκοπών και κοινών στρατηγικών στόχων·

2. θεωρεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής πρέπει να συμπληρώνουν τα 
κονδύλια της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία αλλά δεν μπορούν να τα 
υποκαθιστούν, και ότι, επειδή οι κύριοι σκοποί των προαναφερθέντων κονδυλίων 
διαφέρουν, πρέπει αυτά να συνεχίσουν να είναι διαχωρισμένα κατά τη διάρκεια του 
επόμενου πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου (ΠΧΠ)· θεωρεί, επιπλέον, ότι η 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ των ταμείων αυτών αποτελούν ουσιαστικό τρόπο 
διασφάλισης της ευρωπαϊκής προτιθέμενης αξίας· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την παράταση 
της χρήσης των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να ενισχυθεί η 
μόχλευση του προϋπολογισμού σε πλαίσιο απόλυτου σεβασμού για την δικαιοδοσία των 
αρμόδιων για τον προϋπολογισμό και την χορήγηση απαλλαγής αρχών· ζητεί από την 
Επιτροπή να βελτιώσει τις συνθήκες πλαίσιο και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
ομάδων πρώτης προτεραιότητας όπως οι ΜΜΕ (και ιδίως εταιρειών στο στάδιο πριν από 
τη λειτουργία και στο στάδιο εκκίνησης), τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα· 
δηλώνει ρητά ότι οι δραστηριότητες που απευθύνονται ειδικά στις ΜΜΕ πρέπει να 
τεθούν υπό την αιγίδα της ΕΤΕπ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα αποσπά πόρους 
από τη χρηματοδότηση του 7ου ΠΠ· ζητεί να αξιολογηθεί περαιτέρω η έννοια των 
λεγόμενων ‘δανείων με ευνοϊκούς όρους’· εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με τέτοιες 
δανειοδοτικές ρυθμίσεις που ενέχουν τη δυνατότητα μετατροπής των δανείων σε 
επιχορηγήσεις· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να υλοποιήσουν τη χρηματοδοτική 
διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) ως βασικό μέσο για τη χρηματοδότηση 
σχεδίων που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία και για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και 
απασχόληση στην Ευρώπη·

4. υπογραμμίζει ότι εκείνη η νοοτροπία περί χρηματοδότησης της έρευνας στην ΕΕ που έχει 
ως πρωταρχικό μέλημα την αποφυγή των κινδύνων αποτελεί εμπόδιο στην 
χρηματοδότηση ερευνητικών ιδεών που, όντας πολύ υψηλού κινδύνου, έχουν τις 
μεγαλύτερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε ανακαλύψεις· προτείνει, συνεπώς, την επιλογή 
μιας προσέγγισης με γνώμονα την εμπιστοσύνη, η οποία αποδέχεται τον κίνδυνο 
αποτυχίας και περιλαμβάνει τη χρήση βραβείων χωρίς την υποκατάσταση μιας ορθώς 
διαρθρωμένης χρηματοδότησης, σε αντίθεση με μία άλλη που είναι πλήρως υποταγμένη 
στα αποτελέσματα και αντιβαίνει συνεπώς στην ίδια την φύση μιας πραγματικά 
καινοτόμου επιστημονικής έρευνας·
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5. δηλώνει πεπεισμένο ότι δράσεις οριζόντιας απλοποίησης σε όλο το φάσμα των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας πρέπει να συμπεριληφθούν στις υψηλότερες 
προτεραιότητες της νέας περιόδου προγραμματισμού από κοινού με μέτρα για τη 
διασφάλιση της ευελιξίας· εφιστά την προσοχή στις σημαντικότατες αποφάσεις περί 
απλοποίησης που αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει αναθεώρησης 
του δημοσιονομικού κανονισμού για ζητήματα όπως η απλοποίηση των κανόνων 
προχρηματοδότησης, η επιλεξιμότητα δαπανών και η διεύρυνση του πεδίου απονομής 
βραβείων για την έρευνα· επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης των 
διαδικασιών υποβολής υποψηφιοτήτων και των μηχανισμών ελέγχου προς όφελος των 
υποψηφίων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας·

6. ζητεί από την Επιτροπή να διανοίξει ‘διαύλους προς την αριστεία’ για όλους τους πολλά 
υποσχόμενους όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία φορείς σε εκείνα τα κράτη 
μέλη που έχουν χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο 7ο ΠΠ, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας κινήτρων για αποτελεσματικότερη και περισσότερο ευέλικτη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής σχετικά, συμπεριλαμβανομένων τρόπων 
μεγιστοποίησης των συνεργειών μεταξύ των ταμείων· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διεθνικής συνεργασίας μέσω συνεργατικών σχεδίων και τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
ειδικών δράσεων με σκοπό την προώθηση της αριστείας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

7. διατυπώνει εκ νέου τη θέση του, σύμφωνα με την οποία και όσον αφορά το ΠΧΠ μετά το 
2013, πρέπει οι χρηματοδοτικοί πόροι που προορίζονται για προγράμματα μεγάλης 
εμβέλειας όπως το ITER και το Galileo να καθορίζονται και να δεσμεύονται 
αποκλειστικά για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί 
η συνέχεια του σχεδιασμού τους και η οργανωτική τους σταθερότητα· πιστεύει ότι 
οποιαδήποτε υπέρβαση δαπανών πρέπει να χρηματοδοτείται μέσω της ευελιξίας του 
προϋπολογισμού και όχι μέσω της ανακατανομής πόρων που πραγματοποιείται εις βάρος 
άλλων προγραμμάτων όπως στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας·

8. τάσσεται αναφανδόν υπέρ της περαιτέρω σημαντικής αύξησης των ετήσιων 
δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ που προορίζονται για την έρευνα και την καινοτομία διότι 
αυτοί αποδεδειγμένα δημιουργούν εξαίρετη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, υποβοηθούν 
την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα· 
επισημαίνει εξάλλου ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση που ενέκρινε το Συμβούλιο κάνει σαφώς λόγο για αναγκαία πρόσθετα 
κονδύλια στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας·

9. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω προώθησης της συμπληρωματικότητας μεταξύ της 
χρηματοδότησης για την έρευνα και ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ και της αντίστοιχης 
χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο· ζητεί, εν προκειμένω, μεγαλύτερο συντονισμό σε 
επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο, μέσω ενισχυμένων προσπαθειών κοινού 
προγραμματισμού, συμφωνηθέντων κοινών προτύπων, και ταχύτερων, περισσότερο 
ευέλικτων και απλούστερων μέσων που θα επιτρέψουν τη συγχρηματοδότηση·

10. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση σχετικά με ειδικό χάρτη πορείας για την επίτευξη του στόχου, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, για διάθεση ποσοστού 3% του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) για την έρευνα και ανάπτυξη· ζητεί υπό την έννοια αυτή την 
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αξιολόγηση σε ετήσια βάση της υλοποίησης του στόχου του 3% στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και επισημαίνει την τεράστια οικονομική δέσμευση που θα 
περιλαμβάνει ο εν λόγω στόχος, η οποία θα ανέλθει σε περίπου 130 δισ. ευρώ ετησίως για 
τους προϋπολογισμούς τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο και σε διπλάσιο 
ποσό για τον ιδιωτικό τομέα· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των συμπράξεων 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την επιτυχή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας και της ‘Ένωσης της Καινοτομίας’·
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