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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. επιμένει ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη δώσει την έγκρισή του για τον νέο κανονισμό 
για το ΠΔΠ και ότι η Επιτροπή θα πρέπει σε πρώτη φάση να καταρτίσει το σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2014 στη βάση της δικής της πρότασης για το ΠΔΠ 2014-2020·

2. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι το Συμβούλιο έχει περικόψει 38 δισ. ευρώ στον τομέα 
1α, δυνάμει του οποίου χρηματοδοτούνται βασικές πολιτικές της ΕΕ για την καινοτομία, 
την έρευνα, τις υποδομές, τις ΜΜΕ, τη νεολαία και την εκπαίδευση, πολιτικές 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και σημαντικών 
κοινωνικών προκλήσεων· πιστεύει ότι η κατάλληλη επιβολή ανώτατου ορίου στις 
ενισχύσεις της ΚΓΠ θα επιτρέψει την ελευθέρωση περισσότερων πιστώσεων για τον 
τομέα 1α·

3. ζητεί φιλόδοξη κατανομή των πιστώσεων στο πρόγραμμα Horizon 2020· είναι σαφώς 
αντίθετο προς οιαδήποτε πρόταση για ανώτατα όρια 2014 κατώτερα των επιπέδων 2013· 
ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει ειδικές γραμμές στον προϋπολογισμό για το μέσο 
ΜΜΕ, την Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό και τα προγράμματα 
ευρύτερης συμμετοχής, καθώς και για την παρακολούθηση των προγραμμάτων 
οικολογικής καινοτομίας του ΠΑΚ και «Ευφυούς ενέργειας για την Ευρώπη»·

4. πιστεύει ότι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» παίζει σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ· ζητεί να αυξηθεί το μερίδιο των χρηματοοικονομικών 
πόρων που θα διατεθούν σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο με σκοπό να εξασφαλισθεί 
μόχλευση των άλλων δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων· ζητεί ειδικότερα επικέντρωση 
του ενδιαφέροντος σε ομόλογα έργου ανανεώσιμης ενέργειας και ομόλογα έργου για τη 
χρηματοδότηση της υποδομής ΤΠΕ και επαρκή διάθεση πόρων σε ευφυή δίκτυα, ιδίως 
έχοντας υπόψη τις δυνητικές συνέργειες με τον τομέα ΤΠΕ· 

5. τονίζει την ανάγκη να εξετασθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ μέσω 
ενός φιλόδοξου προγράμματος COSME· έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση για πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ζητεί να διατεθεί τουλάχιστον το 60% του 
προϋπολογισμού του COSME στα χρηματοδοτικά μέσα·

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το Copernicus) 
πρέπει να χρηματοδοτηθούν εκτός και πέραν του προϋπολογισμού του ΠΔΠ, επιμένει 
ακόμη ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ για την κάλυψη των 
πρόσθετων υπερβάσεων του κόστους ή για την κάλυψη του κόστους του έργου ITER· 

7. πιστεύει ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και συντονισμός των δαπανών μεταξύ της 
ΕΕ και των κρατών μελών για να υλοποιηθεί η στρατηγική 2020· ζητεί να γίνει βέλτιστη 
χρήση της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΕΕ με εστίαση της προσοχής στην 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, στην ουσιαστική ορθολογική οργάνωση και στα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· ζητεί στο πλαίσιο της διεργασίας του Ευρωπαϊκού 
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Εξαμήνου να παρακολουθούνται οι επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία, τη 
βιομηχανική πολιτική και τις ΜΜΕ. 


