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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί ότι για να μπορέσει η ΕΕ να υπερβεί την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική 
κρίση και να εξασφαλίσει τη μελλοντική της ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης, πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· φρονεί ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί μεταρρύθμιση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις δημοσιονομικές 
ανάγκες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα·

2. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση δικαιότερου, απλούστερου και 
διαφανέστερου συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο θα οδηγούσε σε αύξηση του μεριδίου 
ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά 60% έως το 2018 το αργότερο· 
υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για καθιέρωση πανευρωπαϊκού φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως ίδιου πόρου της ΕΕ από το 2014 και εξής·

3. φρονεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό 
μεταρρύθμισης, εάν οι δαπάνες της ΕΕ εστιαστούν σε τομείς που τονώνουν την 
οικονομική μεγέθυνση, όπως είναι η καινοτομία, η έρευνα και ανάπτυξη·

4. τονίζει ότι πρέπει να αποδοθεί υψηλότερη προτεραιότητα σε μια σειρά τομέων, μεταξύ 
άλλων, στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις στρατηγικές επενδύσεις στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομής και την εξωτερική πολιτική, ούτως ώστε να 
αντιμετωπισθούν οι σημερινές και μελλοντικές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις·

5. τονίζει ότι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της ΕΕ είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της και η διευκόλυνση του μετασχηματισμού της σε μία παγκοσμίως 
πρωτοπόρο οικονομία που βασίζεται στη γνώση· επισημαίνει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει 
να στηρίζει την εξέλιξη αυτή σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

6. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
στην εκπλήρωση των από κοινού συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»· υπογραμμίζει ότι ο στόχος πρέπει να είναι ένας έξυπνος και σύγχρονος 
προϋπολογισμός που θα δίνει προτεραιότητα στους κύριους πολιτικούς στόχους της 
Ένωσης, ιδίως στους τομείς που παράγουν μεγέθυνση, αντί ενός μεγάλου 
προϋπολογισμού που θα περιλαμβάνει τα πάντα· υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση της 
ΕΕ, εάν σχεδιαστεί σωστά, μπορεί πράγματι να ενεργοποιήσει και να λειτουργήσει 
καταλυτικά για δράσεις με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, τις οποίες δεν μπορούν 
να υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, καθώς και να δημιουργήσει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην 
εστίασή τους σε βασικές επενδύσεις προσανατολισμένες στο μέλλον· χαιρετίζει, κατά 
συνέπεια, την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση –σε σχέση με το τρέχον ΠΔΠ 2007-
2013– της χρηματοδότησης που διατίθεται για προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, των ΜΜΕ και των υποδομών· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι οι προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις αποτελούν το ελάχιστο 
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απαραίτητο, και προειδοποιεί με έμφαση για τον πειρασμό περικοπής τους στον οποίο 
μπορεί να υποπέσουν ορισμένα κράτη μέλη, καθώς τούτο θα έθετε σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης· 
τονίζει παράλληλα την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε 
να είναι δυνατή η κατάλληλη αντιστοίχιση των δημοσιονομικών πόρων με τις 
εξελισσόμενες περιστάσεις και προτεραιότητες·

7. ζητεί πλήρη επανεξέταση των δαπανών του σημερινού ΠΔΠ με στόχο τον εντοπισμό, αφ’ 
ενός μεν, των δαπανών που έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων πολιτικής 
της Ένωσης, αφ’ ετέρου δε, των δαπανών που είναι λιγότερο σημαντικές, με στόχο την 
ανακατανομή του 30% των δαπανών από τομείς που δεν είναι πλέον σημαντικοί σε τομείς 
υψηλής προτεραιότητας, ελευθερώνοντας έτσι οικονομικούς πόρους για άλλους τομείς·

8. τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί, να τονωθεί και να εξασφαλιστεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ΕΕ μέσω της 
σημαντικής αύξησης των σχετικών δαπανών στο ΠΔΠ 2014-2020 για το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020», καθώς και μέσω της ριζικής απλούστευσης των διαδικασιών 
χρηματοδότησης, τηρουμένης παράλληλα με συνέπεια της αρχής της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης· 

9. είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» πρέπει να συνάδει 
με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να χρησιμοποιείται ως 
καταλύτης για δραστηριότητες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για εξορθολογισμό των 
δημοσίων πόρων της ΕΕ και αυξημένη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων· θεωρεί ότι 
τουλάχιστον το 15% του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020» πρέπει να δεσμευθεί για 
ΜΜΕ·

10. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των ΜΜΕ, 
καθώς έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμα για την ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών 
μελών προς εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε ευκαιρίες χρηματοδότησης και 
ξένες αγορές σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης· υποστηρίζει ότι στο μέλλον 
πρέπει να διατίθεται σε όλους τους βιομηχανικούς φορείς της ΕΕ καλύτερη, 
απλοποιημένη και ορθολογική πρόσβαση σε χρηματοδότηση· τονίζει ότι πρέπει να 
διευρυνθεί το εύρος των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να καλύπτει όλες τις 
φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου·

11. είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι οι δαπάνες που διατίθενται στο πρόγραμμα για την 
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) πρέπει να διπλασιασθούν 
ή τουλάχιστον να αυξηθούν σημαντικά·

12. υποστηρίζει ότι για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων 
στην ΕΕ πρέπει να καταβληθούν σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες στην έρευνα και 
ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί 
η χρηματοδότηση για την έρευνα και την τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και να διατηρηθούν 
τα έργα επίδειξης στον τομέα της ενέργειας· ζητεί τη διατήρηση και συμπλήρωση του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη», το οποίο τελεί υπό τη 
διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία· ζητεί την πλήρη υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών (SET)· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
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διασαφηνίσουν το θέμα της χρηματοδότησής του σχεδίου αυτού στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ 2014-2020· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν επαρκή 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευφυών δικτύων ενέργειας·

13. τονίζει τη σημασία της διάθεσης επαρκούς επιπέδου πόρων για τα κράτη μέλη τα οποία, 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ανέλαβαν τη δέσμευση να κλείσουν και στη συνέχεια να παροπλίσουν μονάδες 
πυρηνικών αντιδραστήρων, αναγνωρίζοντας ότι αυτό το πρόωρο κλείσιμο αντιπροσώπευε 
μια εξαιρετική οικονομική επιβάρυνση για τα εν λόγω κράτη μέλη·

14. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (όπως 
ITER και GMES) για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την ενίσχυση των 
βιομηχανικών της κλάδων· θεωρεί ότι η χρηματοδότησή τους πρέπει να εξασφαλίζεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση ενός πλήρως αυτόνομου και ολοκληρωμένου 
πολυετούς προϋπολογισμού εκτός του ΠΔΠ (που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ), 
ενώ οι βελτιώσεις στη διακυβέρνηση των βιομηχανικών έργων πρέπει να υπόκεινται 
στους κανόνες της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι οι υπερβάσεις κόστους που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά την υλοποίηση οιουδήποτε από αυτά τα έργα πρέπει να καλύπτονται με 
τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση άλλων 
πολιτικών ή έργων μεγάλης κλίμακας της Ένωσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

15. θεωρεί ότι στο τρέχον πλαίσιο των περιορισμών στους δημόσιους προϋπολογισμούς η 
μόχλευση άλλων πηγών χρηματοδότησης είναι απολύτως απαραίτητη για την 
πραγμάτωση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία δημιουργείται κυρίως μέσω της υποστήριξης μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
υψηλού κινδύνου και υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις δυνατότητες των 
μεμονωμένων κρατών μελών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να αναλάβει δράση για τη μείωση 
των επενδυτικών κινδύνων σε δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας και να 
πραγματοποιήσει, μεταξύ άλλων έργων, επενδύσεις πανευρωπαϊκής εμβέλειας στους 
τομείς της ενέργειας και των υποδομών ΤΠΕ· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τη 
δρομολόγηση της δοκιμαστικής φάσης 2012-2013 της πρωτοβουλίας ομολόγων για 
ευρωπαϊκά έργα και την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ως τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση· 
συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει τις σωρευτικές επιπτώσεις τυχόν 
νέας ή τροποποιημένης νομοθεσίας στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
και να εξασφαλίζει την ταχεία αντιμετώπιση τυχόν φραγμών στις επενδύσεις· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κατάλληλη χρηματοδότηση για τη CEF, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή της, μεταξύ άλλων με σκοπό να διασφαλιστεί ο ενεργειακός 
εφοδιασμός της Ευρώπης, να υλοποιηθεί η εσωτερική αγορά της ΕΕ με τη διαφοροποίηση 
των διαφόρων πηγών εφοδιασμού και να υπάρξει συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη·

16. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτείται διεξοδικότερος προβληματισμός σχετικά με τη βελτίωση 
της υποστήριξης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά μέσα καταμερισμού του 
κινδύνου που βασίζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, μέσω αυτών, να διευκολυνθεί 
η χρηματοδότηση επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας, ώστε να περιλαμβάνεται 
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μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο φάσμα έργων με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
(προσέγγιση «χαρτοφυλακίου έργων»)· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να επιδιωχθούν 
συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ των συστημάτων της ΕΕ και των εθνικών 
συστημάτων, για τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού των μέσων αυτών· 
τονίζει ότι τα μέσα αυτά πρέπει να βασίζονται σε σαφή και διαφανή κριτήρια 
επιλεξιμότητας και επιλογής έργων·

17. τονίζει εμφατικά ότι όλα τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να διέπονται από την 
αρχή της επανεπένδυσης των αποδόσεων (επανεισροές)· υπογραμμίζει ότι αυτή η αρχή 
επανεπένδυσης όχι μόνο παράγει εξοικονομήσεις δημόσιων πόρων αλλά και ενισχύει τη 
μόχλευση και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των μέσων αυτών, εξασφαλίζοντας σε 
τελική ανάλυση υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων στην οικονομία·

18. υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταστούν δυνατές και να προωθηθούν η διαλειτουργικότητα 
και οι συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των ειδικών προγραμμάτων (όπως 
«Ορίζων 2020», COSME, CEF)· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η σωρευτική 
ή συνδυασμένη χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των διαθέσιμων 
κονδυλίων της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά συνέπεια η συμμετοχή τους σε όλα τα 
ειδικά προγράμματα, και να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη σε όλη 
την επικράτεια της ΕΕ·

19. τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Erasmus για νέους επιχειρηματίες» δυνάμει του ΠΔΠ 2014-2020· παρατηρεί ότι το 
πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, την 
ανταλλαγή γνώσης και μοντέλων βέλτιστης πρακτικής, καθώς και τη δημιουργία δικτύων 
και εταιρικών σχέσεων που εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς·

20. υπογραμμίζει ότι τυχόν αύξηση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού πρέπει να 
συνοδεύεται από επαρκή αύξηση του διοικητικού προϋπολογισμού, ώστε να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ.
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