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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

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. επισημαίνει τις σοβαρές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ένωση στα 
πεδία της ενέργειας, των τεχνολογιών της πληροφορίας, της έρευνας και της καινοτομίας, 
ιδίως για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την καταπολέμηση της αλλαγής 
του κλίματος, την τόνωση της πορείας προς μια περιβαλλοντικά αποδοτική οικονομία, 
την πρόληψη του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση της καινοτομίας μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση και την οικονομική ύφεση· πιστεύει ότι η πραγματοποίηση 
μεγάλων περικοπών στα κονδύλια του προϋπολογισμού που προορίζονται για την 
υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
αυτών, θα είχε αρνητικές συνέπειες για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, την 
περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

2. θεωρεί ιδιαίτερα ατυχείς τις περικοπές που προτείνονται από το Συμβούλιο στο 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο και ανέρχονται σε περίπου 6% όσον αφορά τις πιστώσεις 
πληρωμών και μέχρι 59% για ορισμένες θέσεις (θέση 08 01 05 03), διότι τέτοιες 
περικοπές θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβώνας· ζητεί να 
διατεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για τις αναπτυξιακές πολιτικές, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στις ερευνητικές 
δραστηριότητες και στη βελτίωση της κατανόησης των θεμάτων που σχετίζονται με τα 
δύο φύλα, ώστε γίνει δυνατή η ισότητα των φύλων·

3. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για τα "ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια", τα "εργοστάσια για 
το μέλλον" και τα "ευρωπαϊκά οικολογικά αυτοκίνητα", οι οποίες αποτελούν 
ελπιδοφόρες συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που θα χρηματοδοτηθούν από το 7ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο με στόχο την υποστήριξη της βιομηχανίας στην προσπάθεια για την 
ανάπτυξη περισσότερο βιώσιμων οδικών μεταφορών, νέων τεχνολογιών και νέων 
ενεργειακά αποδοτικών υλικών·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να τονωθεί η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η 
ενεργειακή αποδοτικότητα και οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
περιλαμβανομένης της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), που συμβάλλουν 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και την πρόοδο 
προς μια οικολογικά αποδοτική οικονομία·

5. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στις επενδύσεις σε ενεργειακές 
υποδομές και στην ανάπτυξη και αναβάθμιση δικτύων μετάδοσης και γραμμών 
διασύνδεσης, με στόχο, ιδίως, την υπέρβαση της απομόνωσης των αποκαλούμενων 
"ενεργειακών νησιών", δηλαδή περιοχών που δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένες με τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας· ζητεί, συνεπώς, να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκτησης ενέργειας (θέση 06 01 04 13)·

6. ζητεί να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τη βελτίωση της ασφάλειας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και των εργασιών διάλυσής τους·

7. ζητεί να διατεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την υποστήριξη των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ιδίως μετά την οικονομική επιβράδυνση, 
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δεδομένου ότι οι ΜΜΕ έχουν καίρια σημασία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για 
την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σπουδαιότητα των καθεστώτων ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για 
τις ΜΜΕ, οι οποίες υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα από τον περιορισμό της διάθεσης 
πιστώσεων μετά από οικονομικές κρίσεις·

8. πιστεύει ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών θα 
ενισχύσουν την ανάπτυξη και την καινοτομία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να στηριχθούν 
περισσότερο οι ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία.


