
AD\854871EL.doc PE454.579v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

(2010/2211(INI))

28.1.2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους 
δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013

σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια 
βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
(2010/2211(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Herbert Reul



PE454.579v02-00 2/8 AD\854871EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\854871EL.doc 3/8 PE454.579v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την ειδική επιτροπή σχετικά με τις 
προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση 
μετά το 2013, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει τις εμβληματικές πρωτοβουλίες τις οποίες τονίζει η στρατηγική ΕΕ2020· ζητεί 
να υπάρξει ευρεία πολιτική έννοια ενός κοινωνικού χαρακτήρα, υπό συνθήκες 
ανταγωνισμού και βιώσιμου μέλλοντος για την ΕΕ και τονίζει πόσο αναγκαία είναι η 
επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ· τονίζει ότι οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ που περιγράφονται στη στρατηγική ΕΕ2020 και στην 
πλειονότητά τους σχετίζονται με τις πολιτικές της ΕΕ στο πεδίο της βιομηχανίας, έρευνας 
και ενέργειας απαιτούν γερή, αξιόπιστη και βιώσιμη οικονομική στήριξη από την ΕΕ, 
τούτο για να επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι που θέτει η ΕΕ για το 2020 και να 
αντιμετωπιστεί ταυτοχρόνως ο σημερινός κατακερματισμός των χρηματοπιστωτικών 
μέσων της ΕΕ· ζητεί συνεπώς να περιλαμβάνονται ποσά αναφοράς για τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες στο μετά το 2013 πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

2. τονίζει ότι είναι ανάγκη το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να διασφαλίζει 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τα υφιστάμενα και τα νέα σε μακρόπνοη βάση 
εμβληματικά προγράμματα όσον αφορά την επίτευξη ανταγωνιστικότητας με στόχο την 
αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, συγκεκριμένα δε για οιαδήποτε στρατηγικής 
σημασίας συνέχεια δοθεί στα υφιστάμενα σε μακρόπνοη βάση προγράμματα· υπενθυμίζει 
ότι η υλοποίησή τους απαιτεί έντονη παρακολούθηση και αποτίμηση καθώς και 
δημοσιονομική ευελιξία και απλούστευση για να επιτευχθεί καλύτερη επίδοση στα 
ευρωπαϊκά προγράμματα· τονίζει την ανάγκη να αναλυθούν οι δαπάνες των ταμείων της 
ΕΕ από την άποψη της προστιθέμενης αξίας, περιλαμβανομένου και μέσω καλύτερου 
συντονισμού των προϋπολογισμών των κρατών μελών και της ΕΕ·

3. υπογραμμίζει ότι τις σε μακρόπνοη βάση προκλήσεις σε σχέση με την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη αύξηση της οικονομίας της ΕΕ πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν οι πόροι που διατίθενται στον προϋπολογισμό, οι οποίοι δεν πρέπει να 
θέτουν εν κινδύνω την επί του παρόντος χρηματοδότηση εν εξελίξει προγραμμάτων της 
ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχουν η έρευνα, η καινοτομία, η κοινωνία της πληροφορίας 
και η ενέργεια για την αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων που τίθενται στην κοινωνία, 
όπως είναι η αύξηση της οικονομίας, η αλλαγή του κλίματος, η ανεπάρκεια ενέργειας και 
πόρων, τα θέματα υγείας και η γήρανση του πληθυσμού·

4. πιστεύει ότι οι δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πολιτικές με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, συμβατές με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και 
της αλληλεγγύης· υπογραμμίζει ότι η έρευνα, η ενέργεια και οι υποδομές των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών αποτελούν παραδείγματα 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του 
προσεχούς συνόλου χρηματοδοτικών μέσων με την βελτίωση της παρακολούθησης και 
της υποβολής εκθέσεων σχετικά με δείκτες ποιοτικής επίδοσης·
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6. πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση για να τηρήσει η ΕΕ τις 
δεσμεύσεις της που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες·

Ενεργειακή πολιτική

7. φρονεί ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
πολιτικές προτεραιότητες και τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ στο πεδίο των πολιτικών 
ενεργείας και αλλαγής του κλίματος, όπως σκιαγραφούνται σε πλείονα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είναι το ψήφισμα σχετικά με την πορεία προς μία νέα 
ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020"1 και ιδίως το ψήφισμα 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το 20202, τονίζει ότι η Ένωση χρειάζεται ένα σε 
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση όραμα για μία 
αποτελεσματική και βιώσιμη πολιτική ενεργείας έως το 2050· σημειώνει ότι χρειάζεται να 
γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, ώστε να μην τεθεί 
εν κινδύνω η επίτευξη τόσο των στόχων της ΕΕ2020 όσο και των μακρόπνοων στόχων 
για το 2050·

8. ζητεί να αυξηθεί το ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ που αντιστοιχεί στην ενέργεια 
και σημειώνει το δυναμικό που αντιπροσωπεύουν άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη συμβολή τους αφενός στη χρηματοδότηση 
έργων ενεργειακής υποδομής κύριας προτεραιότητας για την Ευρώπη κατά τρόπο που να 
επιτυγχάνει ισορροπία από περιφερειακής απόψεως, όπου επί παραδείγματι αυτά τα έργα 
δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από την αγορά και αφετέρου στην αύξηση της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας, πολιτικών και μέτρων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενεργείας· 
δηλώνει ότι τα ως άνω μέτρα και πολιτικές πρέπει να παραμείνουν βασικές 
προτεραιότητες, να αντικατοπτρίζονται δεόντως στις μελλοντικές δημοσιονομικές 
προοπτικές από τις οποίες και να τυγχάνουν στήριξης και να μειώσουν την ανάγκη για 
πρόσθετες νέες υποδομές ενεργείας και εγκαταστάσεις παραγωγής σε οιαδήποτε 
μελλοντική στρατηγική ενεργείας·

9. τονίζει ότι είναι ανάγκη να διασφαλισθούν η σε μακρόπνοη βάση χρηματοδότηση για να 
αναπτυχθούν οι καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογίες ενεργείας τις οποίες θα χρειάζεται 
κανείς μακροπρόθεσμα και οι οποίες είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων αγορών για τη βιομηχανία της ΕΕ· χαιρετίζει την άμεση 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) που περιέχει συγκεκριμένες δράσεις για έρευνα στο πεδίο των καθαρών, βιώσιμων 
και αποδοτικών χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα τεχνολογιών ενεργείας, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν μεγάλο βήμα για το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ· ζητεί επίσης 
να στρέφεται η χρηματοδότηση από την ΕΕ προς τα μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένα 
έργα στο συγκεκριμένο πεδίο· τονίζει την ανάγκη στήριξης της χρηματοδότησης από το 
δημόσιο στο συγκεκριμένο πεδίο· υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση 
της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της ενέργειας για να 
αναπτυχθεί καθαρή, σε προσιτές τομές ενέργεια που να τίθεται στη διάθεση όλων·

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πορεία προς νέα 
ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική EE 2020, P7_TA-
PROV(2010)0223.
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10. τονίζει την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων 
προσδίδοντάς σε αυτές καταλυτικό ρόλο για την κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη 
μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα υποδομής 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου και 
άλλες διαδρομές προς διαφοροποίηση του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο·

Βιομηχανική πολιτική

11. χαιρετίζει το ότι η στρατηγική ΕΕ2020 τονίζει τη σημασία που έχει η βιομηχανική 
πολιτική για τη βιώσιμη αύξηση της οικονομίας, την κοινωνική και οικονομική ευημερία 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· ζητεί να υπάρξει περιεκτικό όραμα για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία το έτος 2020, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι μία διαφοροποιημένη, 
ανταγωνιστική, βιώσιμη και χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα βιομηχανική 
βάση διατηρείται και αναπτύσσεται περαιτέρω και ότι ως αποτέλεσμα δημιουργούνται 
αξιοπρεπείς πράσινες θέσεις εργασίας· υποστηρίζει με σθένος τη συνέχιση μηχανισμών 
εγγύησης στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία (2007-2013) και ζητεί να παραταθεί και σημαντικά διευρυνθεί η χορήγηση 
πόρων στο πρόγραμμα αυτό· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους 
μηχανισμούς ενδιάμεσης χρηματοδότησης στην προσεχή γενεά προγραμμάτων και να 
τους στηρίζει με ταμεία και μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου·

12. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούσε στις 10 Μαρτίου 2009 την Επιτροπή 
να ενισχύσει περαιτέρω το ορατό και την από το κοινό επίγνωση των δράσεων πολιτικής 
που σχετίζονται με τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μέσω της συγκέντρωσης 
των υφιστάμενων κοινοτικών μέσων και κονδυλίων για τις ΜΜΕ σε χωριστή γραμμή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ·

13. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η χορήγηση επαρκών μηχανισμών χρηματοδότησης 
από τον προϋπολογισμό προς στήριξη των στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας 
Στρατηγική για Αποδοτική Χρήση των Πόρων την οποία πρότεινε η Επιτροπή το 2011·

14. τονίζει την ανάγκη να διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ιδίως 
όσον αφορά έργα βιομηχανικής καινοτομίας·

15. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διερευνηθούν νέες πηγές χρηματοδότησης για 
μείζονα ευρωπαϊκά έργα υποδομής σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και οι 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών τα οποία έχουν σαφή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία·

Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη

16. πιστεύει ότι ακμάζουσα έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη πρέπει να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων του καιρού μας που τίθενται στην κοινωνία, μεταξύ 
των οποίων η αλλαγή του κλίματος, η αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, η υγεία και η 
γήρανση του πληθυσμού, η διαχείριση και κινητικότητα του αστικού χώρου, τα τρόφιμα 
και το νερό υπενθυμίζει τον στόχο της ΕΕ για ενίσχυση της επιστημονικής και της 
τεχνολογικής βάσης της με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας· αναγνωρίζει 
τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν τα επικεντρωμένα στην πολιτική, διεθνικά, σε 
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συνεργατική βάση προγράμματα της ΕΕ, τα οποία συγκεντρώνουν ικανότητες για έρευνα 
και καινοτομία για να ανταποκριθεί κανείς στις προκλήσεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και να επιδοθεί στην επίτευξη μειζόνων στόχων που θέτει η κοινωνία· 
αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ως φορέας βιώσιμης αύξησης της οικονομίας και επίτευξης 
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, στοιχεία τα οποία επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της σε 
παγκόσμια κλίμακα κορυφαίας καινοτομίας, ζητεί δε τη διεύρυνση και αρμόζουσα 
χρηματοδότηση των τομέων προτεραιότητας των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας
(ΚΓΚ)· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχισθούν οι προσπάθειες για 
απλούστερη χρηματοδότηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης και να 
εξασφαλίζεται πρόσβαση σε αυτή για μικρότερα ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

17. τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητά της για καινοτομία, τις εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης και τη σύνδεση 
μεταξύ  καινοτομίας και παραγωγικής διεργασίας·

18. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, τονωθεί και διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της 
έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω σημαντικής αύξησης των δαπανών 
για την έρευνα από το 2013 και να συνεχισθούν οι προσπάθειες για απλούστερη 
χρηματοδότηση της έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης και για την αρμόζουσα 
διαχείριση των προγραμμάτων  συγκεκριμένα ζητεί τα μελλοντικά προγράμματα 
χρηματοδότησης της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας να εστιάζονται σε μείζονα 
θέματα της κοινωνίας, επιτυγχάνοντας ούτως μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού σε 
πόρους και ιδιαιτέρως απόδοση· ζητεί αύξηση της διεθνούς συνεργασίας σχετικά με την 
έρευνα και ανάπτυξη και τη διάθεση περισσοτέρων πόρων για προγράμματα 
κινητικότητας· θεωρεί ότι η στήριξη έργων μεγάλης κλίμακας από την ΕΕ δεν πρέπει να 
μειώνει τη σπουδαιότητα της χρηματοδότησης που χορηγείται στην έρευνα σε άλλους 
τομείς και ότι η υλοποίηση αυτών των έργων πρέπει να τυγχάνει της δέουσας 
παρακολούθησης·

19. τονίζει ότι η καινοτομία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συντελούν στην 
επίτευξη ανταγωνιστικότητας και αύξηση της οικονομίας· ζητεί στενότερη σύνδεση 
ανάμεσα στη βασική έρευνα και τη βιομηχανική καινοτομία· τονίζει την επιτυχία της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου και ενθαρρύνει τη διάθεση 
περισσοτέρων πόρων στη χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου· 
πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όλη η αλυσίδα καινοτομίας, από την έρευνα 
αιχμής έως την τεχνολογική ανάπτυξη, την επίδειξη, τη διάδοση και την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων και την ταχεία ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις 
αγορές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ενιαίο σύστημα προστασίας 
των ευρεσιτεχνιών το οποίο θα φέρει τεράστια μείωση του κόστους μετάφρασης και 
διοίκησης·

20. τονίζει την ανάγκη να επέλθει βελτίωση στις εταιρικές σχέσεις δημόσιου - ιδιωτικού 
τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του άχθους της περιττής γραφειοκρατίας και του 
εκσυγχρονισμού των υφισταμένων διαδικασιών· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει μία 
περισσότερο επικεντρωμένη στα αποτελέσματα και με βάση την επίδοση προσέγγιση στα 
προγράμματά της·
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Κοινωνία της πληροφορίας

21. πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία και την 
εφαρμογή της τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)· πιστεύει ότι η 
χρήση ΤΠΕ βοηθεί στην υποστήριξη των τρεχουσών διαρθρωτικών προκλήσεων και την 
επίτευξη βιώσιμης αύξησης της οικονομίας· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχισθούν 
οι προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας σταθερή και κινητή ευρυζωνική τεχνολογία για όλους τους πολίτες και 
καταναλωτές έως το 2020, ειδικά στα ολιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, καθώς και να 
προωθηθούν οι πρωτοβουλίες στον ηλεκτρονικό τομέα (e-initatives) που εξασφαλίζουν 
την ταχεία εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου για την ΕΕ·

22. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί στενότερα με τις περιφέρειες για να τις βοηθήσει να 
ενισχύσουν την ικανότητά τους να απορροφούν πόρους από τα διαρθρωτικά και 
ανάπτυξης της υπαίθρου ταμεία οι οποίοι χορηγούνται για επενδύσεις στην ευρυζωνική 
υποδομή και να παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση πόρων από 
εταιρικές σχέσεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα και άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς·

23. τονίζει ότι το κόστος έργων τεχνικής υποδομής αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό του 
όλου κόστους της νέας υποδομής για σταθερή και κινητή επικοινωνία και ότι τούτο θα 
μπορούσε να μειωθεί χάρις σε καλύτερο σχεδιασμό και συνεργίες μεταξύ προγραμμάτων· 
ζητεί επομένως καλύτερο συντονισμό και ενσωμάτωση των προγραμμάτων υποδομής 
μέσω βελτιωμένου σχεδιασμού σε επίπεδο κρατών μελών, περιφερειών και τοπικής 
αυτοδιοίκησης για να επιτευχθούν μειώσεις του κόστους και να προωθούνται οι 
επενδύσεις·

24. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συνεργασθεί με την ΕΤΕπ προς βελτίωση 
της δυνατότητας διάθεσης πόρων για τα δίκτυα προσεχούς γενεάς και τονίζει πόσο 
αναγκαίο είναι αυτοί οι πόροι να διατίθενται σε έργα ανοικτής υποδομής που στηρίζουν 
πλειάδα υπηρεσιών·

25. καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να προβούν σε συγκεκριμένες προτάσεις νέων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών οι οποίοι να συμπληρώνουν τα υφιστάμενα μέσα 
χρηματοδότησης ευρυζωνικής υποδομής, περιλαμβανομένων μηχανισμών παροχής 
εγγυήσεων, μηχανισμών έκδοσης μετοχών και πιστωτικών τίτλων ή συνδυασμού των 
ανωτέρω έως την άνοιξη 2011·

Πολιτική του διαστήματος

26. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που έχουν τα ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας 
δορυφορικής πλοήγησης (Galileo και EGNOS)) και το πρόγραμμα για την παγκόσμια 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) και είναι πεπεισμένο ότι 
η υλοποίησή τους θα απαιτήσει εντατική παρακολούθηση και αποτίμηση· ζητεί οιαδήποτε 
μελλοντική χορήγηση πόρων σε πρωτοβουλίες της ΕΕ για το διάστημα, όπως είναι το 
Galileo, να εγγράφεται σε χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού και να διενεργείται 
επιπρόσθετα στη χορήγηση πόρων για την έρευνα και καινοτομία· υπογραμμίζει ότι μία 
δημόσια επένδυση σε έργα αυτού του είδους πρέπει να συνεπάγεται οφέλη για τον 
δημόσιο τομέα της ΕΕ μέσω της οικονομικής απόδοσης και πολιτικών ευνοϊκής 
τιμολόγησης για τους πολίτες της ΕΕ.
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