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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. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη δώσει την έγκρισή του για τον νέο κανονισμό 

για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και εμμένει στην άποψη 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 Ένωσης 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· τονίζει ότι θα πρέπει να καταστούν δυνατές οι 

πιστώσεις του τομέα 1α, πράγμα που μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση των πολιτικών 

προτεραιότητας της ΕΕ σε πεδία όπως: μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργία, 

βιομηχανική πολιτική της Ένωσης, έρευνα και καινοτομία και ενέργεια·  

3. επιθυμεί να ενημερωθεί για τον κατά προσέγγιση όγκο των πιστώσεων πληρωμών που 

δεν έχουν ως τώρα χρησιμοποιηθεί εντός της περιόδου 2007-2013, και ιδίως όσον αφορά 

το τελευταίο έτος, δηλαδή το 2013, και, στην κατεύθυνση αυτή, ζητεί από την Επιτροπή 

ένα δημοσιονομικό δελτίο σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που χρησιμοποιήθηκαν 

στη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, όπου θα αναφέρονται: τα 

προβλεπόμενα ποσά και τα δεσμευθέντα ποσά για την περίοδο 2007-2012, τα ποσά που 

δεν δαπανήθηκαν σε σχέση με τις προβλέψεις, τα ποσά για υποχρεώσεις που δεν έχουν 

ακόμα αναληφθεί και όλες οι δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

πιστώσεων πληρωμών· 

4. καλεί την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να υιοθετήσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία 

ώστε οι μη χρησιμοποιηθείσες ετήσιες πιστώσεις να μεταβιβάζονται στα προγράμματα 

του τομέα 1α, ιδίως στο «Horizon 2020» και COSME και στη διευκόλυνση «Συνδέοντας 

την Ευρώπη»· 

5. αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια κάλυψης των αναγκών για πόρους μέσω 

ανακατανομής πιστώσεων από τον τομέα 1α για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 

μελλοντικών αδυναμιών κάλυψης όλων των μη εκπληρωμένων απαιτήσεων πληρωμών 

του οικονομικού έτους στο επόμενο ΠΔΠ·  

6. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη δήλωσή του σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση για 

το πρόγραμμα Horizon 2020 πρέπει να είναι πραγματικά αυξημένη σε σύγκριση με 

εκείνην του 2013· ζητεί, συνεπώς, μια φιλόδοξη κατανομή των πιστώσεων στο 

πρόγραμμα Horizon 2020 και είναι σαφώς αντίθετο προς οιαδήποτε πρόταση για ανώτατα 

όρια το 2014 κατώτερα των επιπέδων του 2013· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει 

ειδικό προϋπολογισμό για το μέσο ΜΜΕ και ειδικές θέσεις του προϋπολογισμού για τα 

προγράμματα «Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό» και «Διεύρυνση της 

συμμετοχής», καθώς και για την παρακολούθηση του προγράμματος πλαίσιο 
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ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP), των προγραμμάτων οικολογικής καινοτομίας 

και «Ευφυούς ενέργειας για την Ευρώπη»· 

7. ζητεί να διατεθεί ένα ενιαίο κονδύλιο του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ώστε οι εμπλεκόμενοι στις κοινότητες γνώσης και 

καινοτομίας να έχουν ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων· 

8. ζητεί μια φιλόδοξη διάθεση πόρων προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία κρίσιμη μάζα για τη θέσπιση των νέων 

προβλεπόμενων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας· 

9. πιστεύει ότι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης·  ζητεί να αυξηθεί το μερίδιο 

των χρηματοοικονομικών πόρων που θα διατεθούν σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο 

προκειμένου να εξασφαλισθεί μόχλευση των άλλων δημόσιων 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 λαμβανομένων υπόψη των δυνητικών συνεργειών 

με τον τομέα ΤΠΕ· 

10. τονίζει την ανάγκη να εξετασθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ μέσω 

ενός φιλόδοξου προγράμματος COSME· πιστεύει ότι το προτεινόμενο επίπεδο 

χρηματοδότησης είναι ανεπαρκές και επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου 

σύμφωνα με την οποία το ποσό που προορίζεται για το πρόγραμμα αυτό στη διάρκεια της 

περιόδου του ΠΔΠ θα πρέπει να διπλασιαστεί·  ζητεί, έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα 

δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να διατεθεί 

τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού του COSME στα πλέον αποδοτικά 

χρηματοδοτικά μέσα· επαναλαμβάνει ότι στο ΠΔΠ θα πρέπει να συνεχίσουν να 

προβλέπονται προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων (όπως π.χ. ο ευρωπαϊκός 

μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress και η δράση Jasmine)·  ζητεί επίσης 

στενότερη δικτύωση των υπαρχόντων και μελλοντικών μέσων για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, π.χ. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του συστήματος εγγύησης των νέων και 

του Erasmus για νέους επιχειρηματίες, με στόχο τη δημιουργία κινήτρων και συνεργειών 

σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· 

11. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα υποδομής της Ένωσης (όπως το Galileo, το ITER και το 

Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 

ούτως ώστε, εάν χρειαστεί, να είναι δυνατή η διάθεση επιπλέον πιστώσεων από τα κράτη 

μέλη, και εμμένει στην άποψη ότι η χρηματοδότηση και η επιτυχής εφαρμογή άλλων 

προγραμμάτων της Ένωσης δεν πρέπει να απειληθεί από ενδεχόμενες υπερβάσεις των 

δαπανών για αυτά τα μεγάλης κλίμακας έργα·  

12. πιστεύει ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και συντονισμός στο θέμα των δαπανών από 

πλευράς Ένωσης, κρατών μελών και περιφερειών, προκειμένου να υλοποιηθεί η 

στρατηγική Ευρώπη 2020·  ζητεί να γίνει βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης 

χρηματοδότησης της Ένωσης με εστίαση της προσοχής στην προστιθέμενη αξία της 

Ένωσης, στην ουσιαστική ορθολογική οργάνωση και στα αποτελέσματα μόχλευσης, 
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καθώς και στην ορθή και επείγουσα εκτέλεσή της στα κράτη μέλη ζητεί· ζητεί, στο 

πλαίσιο της διεργασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να παρακολουθούνται οι επενδύσεις 

στην έρευνα, την καινοτομία, τη βιομηχανική πολιτική, τις ΜΜΕ και στις υποδομές στους 

τομείς της ενέργειας και των ΤΠΕ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι προτεραιότητες της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (στο εξής επιτροπή 

ITRE) στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2014 εκφράστηκαν στη γνωμοδότησή της 

της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την εντολή όσον αφορά τον τριμερή διάλογο για το σχέδιο 

προϋπολογισμού του 2014 και εξακολουθούν να ισχύουν για τη γνωμοδότηση της ITRE επί 

των γραμμών του προϋπολογισμού. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σχετικά με την εντολή 

όσον αφορά τον τριμερή διάλογο επισυνάπτεται στην παρούσα αιτιολόγηση.  

Οι τροπολογίες σε γραμμές του προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο, 

εγκρίθηκαν στην επιτροπή ITRE στις 2 Σεπτεμβρίου 2013. Η θέση του Συμβουλίου της 18ης 

Ιουλίου 2013 αφορούσε πλείονες γραμμές του προϋπολογισμού εντός του πεδίου 

αρμοδιότητας της επιτροπής ITRE δεδομένου ότι προέβλεπε συνολική μείωση ύψους 240,68 

εκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 1,06 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 

πληρωμές σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού ΕΕ 2014 της Επιτροπής. 

 

Όσον αφορά τον τομέα 1α, η μείωση του Συμβουλίου ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ σε 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και αφορά πρωτίστως δαπάνες στήριξης για 

προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ άλλων το «Horizon 2020», το COSME για 

ΜΜΕ και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η μείωση των πληρωμών υπό τον 

τομέα 1α ισούται με 426,5 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία 154 εκατομμύρια ευρώ σε 

μεγάλα έργα υποδομής, 120,7 εκατομμύρια ευρώ στο Horizon 2020, 86,9 εκατομμύρια ευρώ 

στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και 61,3 εκατομμύρια ευρώ σε άλλα 

προγράμματα. 

 

Η πρόταση αυτή είναι απαράδεκτη για την επιτροπή ITRE και ασυμβίβαστη με τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου 2013, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο 

δεσμεύθηκε να διατηρήσει μια πραγματική αύξηση για τα προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2013 και να δώσει έμφαση στην ενίσχυση των 

ΜΜΕ. Ούτε συνάδει με την συμφωνία που επετεύχθη με το Κοινοβούλιο στις 

διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, όπου συμφωνήθηκε 

ότι τα προγράμματα COSME και Horizon 2020 θα καλυφθούν προκαταβολικά το 2014. 

 

Με αυτά τα δεδομένα, η επιτροπή ITRE ψήφισε την επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού 

όπως προτείνεται από την Επιτροπή για τις δραστηριότητες των προγραμμάτων του τομέα 1α 

που υπέστησαν περικοπές από το Συμβούλιο.  

 

Πέραν αυτού, η επιτροπή ITRE υποστήριξε επίσης την πρόταση του εισηγητή να 

χρησιμοποιηθεί το περιθώριο του τομέα 1α (125,9 εκατομμύρια ευρώ) και τα κονδύλια που 

προβλέπονται δυνάμει του Μέσου Ευελιξίας (471 εκατομμύρια ευρώ) για να αυξηθούν τα 

κονδύλια για τις ΜΜΕ και την έρευνα και την καινοτομία. Συγκεκριμένα τούτο περιλαμβάνει 

αιτήσεις στήριξης για τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

 

 γραμμή προϋπολογισμού 02 02 01: στήριξη του Erasmus για νέους επιχειρηματίες 

δυνάμει του προγράμματος COSME (+20 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις 

αναλήψεων υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και +6 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών 

(ΠΠ))· 
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 γραμμή προϋπολογισμού 02 02 02: στήριξη για τα χρηματοδοτικά μέσα που θα 

καθιερωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος COSME (+60 εκατομμύρια ευρώ σε 

ΠΑΥ και +40 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΠ)·  

 γραμμή προϋπολογισμού 02 04 02 03:  για την αύξηση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 

(+30 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΑΥ και +20 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΠ)· 

 νέα γραμμή του προϋπολογισμού 02 04 02 04 για την κατάρτιση ενιαίας γραμμής του 

προϋπολογισμού με σκοπό την εκτέλεση του μέσου ΜΜΕ στο H2020 όπως 

συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις για το Horizon 2020 (+320 

εκατομμύρια ευρώ σε ΠΑΥ και +160 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΠ)· 

 νέα γραμμή του προϋπολογισμού 32 04 03 02 για την εξασφάλιση της συνέχειας του 

προγράμματος «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη» ως χωριστού ενεργειακού 

προγράμματος στο πλαίσιο του Horizon 2020 όπως συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο 

κατά τις διαπραγματεύσεις για το Horizon 2020 (+110 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΑΥ και 

+60 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΠ)· 

 νέα γραμμή του προϋπολογισμού 08 02 04 01 για την κατάρτιση του προγράμματος 

«Επιστήμη για την κοινωνία, μαζί με την κοινωνία» ως οριζόντιου προγράμματος στο 

Horizon 2020 όπως συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις για το 

Horizon 2020 (+60 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΑΥ και +35 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΠ). 

Τέλος, η επιτροπή ITRE υποστήριξε αύξηση των κονδυλίων για την ανάπτυξη 

ευρυζωνικότητας στη διευκόλυνση ΤΠΕ «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

 

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 

Η επιτροπή ITRE εξέτασε και αξιολόγησε όλα τα δοκιμαστικά σχέδια και τις 

προπαρασκευαστικές ενέργειες που πρότειναν τα μέλη της, και υιοθέτησε τρία νέα ΔΣ&ΠΕ 

που αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητές της και προσφέρονται σαφώς για να 

μετεξελιχθούν σε δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ: 

· Δοκιμαστικό σχέδιο Τεχνικο-οικονομικά πρότυπα για δίκτυα τηλεθέρμανσης με πολλαπλά 

σημεία τροφοδοσίας (μετά την υφιστάμενη γραμμή του προϋπολογισμού 07 02 77 25, 

2.000.000 εκατομμύρια ευρώ) με σκοπό να αυξηθεί η ολική απόδοση των δικτύων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης αναπτύσσοντας σύστημα θέρμανσης και ψύξης νέας γενεάς· 

· Δοκιμαστικό σχέδιο — REIsearch (Πλαίσιο Καινοτομίας Αριστείας της Έρευνας) – Τόνωση 

της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας με την αύξηση της επικοινωνίας 

μεταξύ των ερευνητών, των πολιτών, της βιομηχανίας και των φορέων χάραξης πολιτικής 

(μετά την υφιστάμενη γραμμή του προϋπολογισμού 09 03 77 01, 1.200.000 εκατομμύρια 

ευρώ), που αποσκοπεί να επιταχύνει την πλήρη χρήση του πνευματικού κεφαλαίου της 

Ευρώπης προς όφελος των πολιτών, των επιχειρηματιών και των επιστημόνων χάρις στα 

εργαλεία που παρέχουν τα νέα μέσα και 

· Προπαρασκευαστική ενέργεια Μια περιφερειακή στρατηγική για την Περιοχή της Βόρειας 

Θάλασσας (μετά τη γραμμή 13 03 41, 1.200.000 εκατομμύρια ευρώ) που αποσκοπεί να 

αναλύσει το δυναμικό της περιοχής για αύξηση της οικονομίας και να χρησιμοποιήσει τις 

διαπιστώσεις προς διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας που απορρέει από μία μελλοντική, από 

κοινού, σε κλίμακα μακροπεριφέρειας στρατηγική για την Περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, 

δεδομένου ότι μία ισχυρή Περιοχή της Βόρειας Θάλασσας έχει το δυναμικό να λειτουργήσει ως 
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κινητήρια δύναμη για την αύξηση της οικονομίας στην Ευρώπη και να συμβάλει στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020.  

Εκτός αυτών των νέων ΔΣ&ΠΕ, η επιτροπή ITRE ζήτησε επίσης να διατηρηθεί το επίπεδο 

των πιστώσεων πληρωμών για την υφιστάμενη προπαρασκευαστική ενέργεια Erasmus για 

νέους επιχειρηματίες (υφιστάμενη γραμμή του προϋπολογισμού 02 02 77 03, +665.000 

εκατομμύρια  ευρώ) τουλάχιστον στο επίπεδο του 2013, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα 

εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις από προηγούμενα έτη. 
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