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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 υπερβεί η ΕΕ την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση και να 
εξασφαλίσει τη μελλοντική της ανταγωνιστικότητα σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, 
θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει ότι για την υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτείται εκτιμώμενο συνολικό 
ποσό 1600 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις προσανατολισμένες στις μελλοντικές 
ανάγκες σε βασικές πολιτικές·

2. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
στην εκπλήρωση των από κοινού συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», καθώς, εάν σχεδιαστεί σωστά, η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί στην 
πραγματικότητα να ενεργοποιήσει και να λειτουργήσει καταλυτικά για δράσεις καθαρής 
προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ, 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 στις μελλοντικές ανάγκες· 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 απαραίτητο, 
και προειδοποιεί με έμφαση για τον διαφαινόμενο κίνδυνο περικοπής τους από ορισμένα 
κράτη μέλη, καθώς το ενδεχόμενο αυτό 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 μέσων με τις εξελισσόμενες περιστάσεις 
και προτεραιότητες·

3. 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, διαφυλάσσοντας παράλληλα με συνέπεια την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης· 

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των ΜΜΕ, 
καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη σημασία τους στην ενίσχυση των προσπαθειών των 
κρατών μελών για εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε ευκαιρίες χρηματοδότησης 
σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει πάντως ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
διατίθεται καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, από 
επιχορηγήσεις και δάνεια έως χρηματοδότηση μέσω του μετοχικού κεφαλαίου, για όλους 
τους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο 
προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που 
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διατίθεται για τα χρηματοδοτικά μέσα και να βελτιωθεί η πρόσβαση, ώστε να είναι 
δυνατή η επέκταση του προγράμματος σε ακόμη περισσότερες ΜΜΕ και να καλύπτονται 
επαρκέστερα οι διάφορες ανάγκες των ΜΜΕ·

5. θεωρεί ότι για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων, η ΕΕ 
θα πρέπει να καταβάλει σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες στην έρευνα και ανάπτυξη 
στον ενεργειακό τομέα· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης 
για την έρευνα και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και διατήρησης των έργων επίδειξης στον 
τομέα της ενέργειας· ζητεί την πλήρη υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου στρατηγικού 
σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (SET)· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
διασαφηνίσουν το θέμα της χρηματοδότησής του σχεδίου αυτού στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ 2014-2020·

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (όπως τα 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για 
την ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση ενός 
πλήρως αυτόνομου και ολοκληρωμένου πολυετούς προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις 
στη διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που ενδέχεται 
να προκύψουν κατά την υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να καλύπτονται με τρόπο 
που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή υλοποίηση άλλων πολιτικών 
της Ένωσης οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»·

7. θεωρεί ότι στο τρέχον πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών είναι απολύτως απαραίτητη 
η μόχλευση άλλων πηγών χρηματοδότησης, για την πραγμάτωση των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ 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 επενδύσεις στους τομείς της 
ενέργειας και των υποδομών ΤΠΕ· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τη δρομολόγηση της 
πιλοτικής 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 στη σωστή κατεύθυνση·

8. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτείται διεξοδικότερη σκέψη για τη βελτίωση της υποστήριξης 
των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης και 
ενίσχυσης χρηματοδοτικών μέσων καταμερισμού των κινδύνου βάσει του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε 
τομείς προτεραιότητας, περιλαμβάνοντας μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο εύρος 
έργων με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου (προσέγγιση «χαρτοφυλακίου έργων»)· είναι 
πεπεισμένο ότι θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ 
των συστημάτων της ΕΕ και των εθνικών συστημάτων, για τη μεγιστοποίηση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των μέσων αυτών· επισημαίνει ότι τα μέσα αυτά πρέπει να 
βασίζονται σε σαφή και διαφανή κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής έργων·
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9. τονίζει εμφατικά ότι όλα τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να διέπονται από 
την αρχή της επανεπένδυσης των αποδόσεων (επανεισροή)· υπογραμμίζει ότι αυτή η αρχή 
επανεπένδυσης συνεπάγεται, εκτός από εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, ενίσχυση της 
μόχλευσης και του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των μέσων αυτών, 
εξασφαλίζοντας σε τελική ανάλυση υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων στην οικονομία·

10. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να προωθηθούν η διαλειτουργικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των ειδικών προγραμμάτων (όπως τα «Ορίζων 2020», COSME, CEF), 
καθώς και η πολιτική συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι θα 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 στην ΕΕ συνολικά·


