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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που 
αποσκοπεί στην επίτευξη ισχυρότερης οικονομικής διακυβέρνησης· πιστεύει ότι για την 
επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ 2020 απαιτούνται ουσιαστικές, 
συντονισμένες και κατάλληλες οικονομικές δεσμεύσεις, προκειμένου να τηρηθούν οι 
προτεραιότητές της τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και 
οποιοσδήποτε περιορισμός στις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ θα υπονόμευε 
την πραγμάτωσή της·

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις προτεραιότητες στους τομείς της ενεργειακής αειφορίας, τις 
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των πόρων και τις πράσινες 
τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο προϋπολογισμός αλλά και να 
καθιερωθούν περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ·

3. υπενθυμίζει ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο είναι ανάγκη να εφαρμοστεί πλήρως· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, 
καινοτόμων τρόπων για την προώθηση των επενδύσεων και την προαγωγή της έρευνας 
και της καινοτομίας, όπως ο μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων 
(RSFF)· υποστηρίζει την ελευθέρωση πρόσθετων πιστώσεων για τον RSFF, αλλά ζητεί 
να υπάρξει μεγαλύτερη απορρόφηση από τις ΜΜΕ·

4. ζητεί την περαιτέρω προώθηση της εφαρμογής της Small Business Act, με την ανάληψη 
σχετικών ενεργειών σε πολιτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση 
της πρόσβασης και την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών· ζητεί την αναβάθμιση του Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας –που είναι εμβληματικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ·

5. πιστεύει ότι ο καθορισμός ξεκάθαρων στόχων στην πολιτική για την ενεργειακή 
αειφορία, την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να 
αποφέρει με τρόπο οικονομικά αποδοτικό οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία στο 
σύνολό της· ζητεί να διαθέσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους για επενδύσεις στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας·

6. υπογραμμίζει ότι προϋποθέσεις για τη διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για έργα 
μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι η κατάλληλη διακυβέρνηση, ο ακριβής σχεδιασμός, η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ο καθορισμός σαφών ορίων για τη συμμετοχή της ΕΕ 
και η εγγραφή ιδιαίτερης γραμμής στον προϋπολογισμό· υπογραμμίζει ότι η διάθεση 
κονδυλίων της ΕΕ για τέτοιου είδους έργα δεν πρέπει να γίνεται με ανακατανομή από 
άλλα ενωσιακά προγράμματα Ε&Α, και ότι το τυχόν πρόσθετο κόστος πρέπει να 
καλύπτεται από τα κράτη μέλη ή ιδιωτικούς φορείς· επισημαίνει, σε σχέση με το Galileo, 
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ότι στην κάλυψη του κόστους πρέπει να συμβάλουν επίσης οι χρήστες της κυβερνητικής 
υπηρεσίας και της εμπορικής υπηρεσίας 


