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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· υπογραμμίζει ότι για να επιτευχθούν 
οι κύριοι στόχοι που θέτει η ΕΕ για το 2020 οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ που 
περιγράφονται στη στρατηγική ΕΕ2020 απαιτούν γερή, αξιόπιστη και βιώσιμη 
οικονομική στήριξη της ΕΕ·

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·

3. υπογραμμίζει ότι τις σε μακρόπνοη βάση προκλήσεις που σχετίζονται 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·

Ενεργειακή πολιτική 

4. φρονεί ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως σκιαγραφούνται στην στρατηγική ΕΕ2020· τονίζει 
ότι η Ένωση χρειάζεται ένα σε μακρόπνοη βάση όραμα για μία αποτελεσματική και 
βιώσιμη πολιτική ενεργείας έως το 2050· σημειώνει ότι χρειάζεται να γίνουν ουσιαστικές 
επενδύσεις στις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές για να μην τεθεί εν κινδύνω η επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ2020· χαιρετίζει τα σχέδια για αύξηση στο μερίδιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που αφιερώνεται αφενός στην ενέργεια, και τούτο για να 
συνεισφέρει κανείς στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής υποδομής κύριας 
προτεραιότητας για την Ευρώπη με στόχο να καλυφθεί το κενό επενδύσεων που έχει 
προσδιορίσει η Επιτροπή ότι αποτιμάται σε περίπου 60 δισ. ευρώ, και αφετέρου στην 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την έρευνα στις νέες τεχνολογίες ενεργείας και εκείνες 
των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας· φρονεί ότι η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενεργείας πρέπει να παραμείνουν βασικές προτεραιότητες οιασδήποτε 
μελλοντικής στρατηγικής για την ενέργεια, μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρόσθετες 
υποδομές ενεργείας·

5. τονίζει ότι είναι ανάγκη να διασφαλισθούν η σε μακρόπνοη βάση χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης των καινοτόμων, χαμηλών ποσοτήτων άνθρακα τεχνολογιών ενεργείας τις 
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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 υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών 
Τεχνολογιών (Σχέδιο SET) που περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις για έρευνα στο πεδίο 
των καθαρών, βιώσιμων και αποδοτικών χαμηλών ποσοτήτων άνθρακα τεχνολογιών 
ενεργείας·

Βιομηχανική πολιτική

6. χαιρετίζει το ότι η στρατηγική ΕΕ2020 τονίζει τη σημασία που έχει η βιομηχανική 
πολιτική για τη βιώσιμη αύξηση της οικονομίας και την απασχόληση στην Ευρώπη· ζητεί 
να υπάρξει περιεκτικό όραμα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία το έτος 2020, με σκοπό να 
εξασφαλίζεται ότι μία διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση 
διατηρείται και αναπτύσσεται περαιτέρω και ότι ως αποτέλεσμα δημιουργούνται 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 το πρόγραμμα αυτό· ζητεί από την 
Επιτροπή να δώσει για την προσεχή γενεά προγραμμάτων μεγαλύτερη έμφαση στους 
μηχανισμούς ενδιάμεσης χρηματοδότησης και να τους στηρίζει με ταμεία και 
μηχανισμούς καταμερισμού του κινδύνου·

7. 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·

Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη

8. πιστεύει ότι ακμάζουσα έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των μειζόνων προκλήσεων του καιρού μας· υπενθυμίζει τον στόχο της ΕΕ 
για ενίσχυση τόσο της επιστημονικής βάσης της όσο και της τεχνολογικής βάσης της με 
την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας· αναγνωρίζει τον κύριο ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ως κύριος 
φορέας βιώσιμης αύξησης της οικονομίας και επίτευξης ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ 
μέσω της τόνωσης της σε παγκόσμια κλίμακα κορυφαίας καινοτομίας· υπογραμμίζει πόσο 
σημαντικό είναι να συνεχισθούν οι προσπάθειες για απλούστερη χρηματοδότηση της 
έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης·

9. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί, τονωθεί και διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της 
έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω  της αρμόζουσας διαχείρισης και 
χρηματοδότησης προγραμμάτων που να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσοστό του όλου 
προϋπολογισμού της ΕΕ που θα έχει το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο όταν θα λήξει· ζητεί να 
υπάρξει σημαντική αύξηση των δαπανών για την έρευνα από το 2013, με στόχο για την 
ΕΕ το 1% του ΑΕγχΠ για τη δημόσια χρηματοδότηση· ζητεί αύξηση της διεθνούς 
συνεργασίας σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη·

10. τονίζει ότι η καινοτομία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συντελούν στην 
επίτευξη ανταγωνιστικότητας και αύξηση της οικονομίας· ζητεί στενότερη σύνδεση 
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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·

Κοινωνία της πληροφορίας

11. πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία και την 
εφαρμογή της τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να συνεχισθούν οι προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και υψηλής 
ταχύτητας πρόσβαση σε σταθερή και υψηλής ταχύτητας κινητή ευρυζωνική τεχνολογία 
για όλους τους πολίτες και καταναλωτές έως το 2020·

Πολιτική του διαστήματος

12. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που έχουν τα ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας 
δορυφορικής πλοήγησης (Galileo και EGNOS)) και είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίησή 
τους θα απαιτήσει εντατική παρακολούθηση και αποτίμηση· αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
της προσφάτως θεσπισθείσας ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα θα συνεπάγεται 
λογικά πρόσθετη χρηματοδοτική ικανότητα για την ΕΕ.


