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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. πιστεύει ότι οι πολιτικές και ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να προσφέρουν 
σημαντική συμβολή στην αναζωογόνηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ και στην 
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών αλλαγών, όπως η έλλειψη πόρων και η αλλαγή 
του κλίματος·

2. εκφράζει την πεποίθηση ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό 
συνεργατικό δυναμικό για την εφαρμογή πολιτικών που τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να 
υλοποιήσουν μόνα τους· ζητεί να γίνει βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης χρηματοδότησης 
της ΕΕ, μέσω της εστίασης στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ, στον ουσιαστικό 
εξορθολογισμό και στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα·

3. αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης και συντονισμού της χρηματοδότησης, για να 
υλοποιηθεί η στρατηγική ΕΕ 2020· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα ανώτατα 
όρια στην κατηγορία 1α στο σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκή για την 
υλοποίηση των πολιτικών προτεραιότητας της ΕΕ·

4. σημειώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως 
των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020», COSME και «Συνδέοντας την Ευρώπη»· ζητεί την 
κινητοποίηση περισσότερων πόρων για την τόνωση της πράσινης οικονομίας ως βασικού 
μοχλού για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα·

5. ζητεί ενίσχυση των πολιτικών στήριξης των ΜΜΕ που εφαρμόζει η ΕΕ, δηλαδή 
επενδύσεις στο δυναμικό καινοτομίας και ανάπτυξής τους και απλοποίηση της 
πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση·

6. υποστηρίζει πλήρως την πιλοτική πρωτοβουλία ομολόγων έργων που αποσκοπεί στην 
κινητοποίηση ιδιωτικών αποταμιεύσεων και στη βελτίωση του φάσματος 
χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται για έργα υποδομής στους τομείς της ενέργειας, 
των μεταφορών και ΤΠΕ· τονίζει την ανάγκη της κατάλληλης χρήσης των κριτηρίων 
βιωσιμότητας της ΕΤΕπ, σε ισότιμη βάση με τα δημοσιονομικά κριτήρια· 

7. υπενθυμίζει ότι το 2013 θα είναι το τελευταίο έτος της περιόδου προγραμματισμού και 
εκφράζει ανησυχία για τις πιθανές μειώσεις του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών· 
τονίζει ότι είναι ουσιώδες να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τα υπό 
εξέλιξη έργα·

8. εξακολουθεί να αντιτίθεται σθεναρά στην ανακατανομή των κονδυλίων που προορίζονται 
για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ή για άλλα εμβληματικά προγράμματα της κατηγορίας 
1, με στόχο να διατεθούν για το σχέδιο ITER.


