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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. εκφράζει τη λύπη του για τη συμφωνία που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
τον Ιούλιο σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 όσον αφορά τα προγράμματα που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της ITRE· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά κονδύλια για όλα αυτά 
τα προγράμματα είναι χαμηλότερα από το επίπεδο που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή το 
2018 και χαμηλότερα από το επίπεδο που θεωρείται αναγκαίο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· πιστεύει ακράδαντα ότι χωρίς επαρκή χρηματοδότηση τα προγράμματα 
αυτά κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους πολιτικής τους, 
γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα η Ένωση να μην είναι σε θέση να επιτύχει τον 
διττό στόχο της για έναν ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό· τονίζει, επιπλέον, ότι η 
Ένωση θα πρέπει να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση εάν επιθυμεί η έρευνα και η 
καινοτομία να έχουν αντίκτυπο σε σχέση με σημαντικές προκλήσεις, όπως η εύρεση 
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19, η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της 
κρίσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η απεξάρτηση της οικονομίας από 
τον άνθρακα, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, η ανάληψη ηγετικού ρόλου 
όσον αφορά τις νέες και καινοτόμες τεχνολογίες και η στήριξη των επιχειρήσεων (ιδίως 
των ΜΜΕ) στην ανάκαμψη· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την πρόθεσή του να 
διαπραγματευτεί για στοχευμένη χρηματοδοτική ενίσχυση των εμβληματικών 
προγραμμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

2. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να έχει ως στόχο να 
χρησιμοποιήσει ολόκληρο το διαθέσιμο περιθώριο και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα 
μέσα ευελιξίας, προκειμένου να ενισχυθούν ιδίως τα προγράμματα της Ένωσης που 
στηρίζουν τον οικολογικό, αποδοτικό από πλευράς ενέργειας και πόρων και βιώσιμο 
ψηφιακό μετασχηματισμό, την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού 
αντικτύπου της πανδημίας COVID-19, καθώς και την ταχεία ανάκαμψη των ΜΜΕ της 
Ένωσης, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση· επιμένει ότι ο 
προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να συμβάλει σημαντικά στη χρηματοδότηση των 
επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία 
ενός ευνοϊκού πλαισίου για τη διευκόλυνση και την τόνωση των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία·

3. ο αντίκτυπος και οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 επιδείνωσαν τις επίμονες 
αδυναμίες στα συστήματα υγείας και κατέδειξαν την ανάγκη επενδύσεων στην έρευνα 
στον τομέα της υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία ως δημόσιο αγαθό για 
όλους και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. Απαιτούνται νέες προσεγγίσεις 
για ανθρωποκεντρική υγειονομική περίθαλψη. ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη στήριξη 
στον προϋπολογισμό του 2021 για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε διαγνωστικά 
εργαλεία, θεραπευτικά μέσα και ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους·

4. επισημαίνει ειδικότερα το γεγονός ότι απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια για το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το ψηφιακό 
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σκέλος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το διαστημικό πρόγραμμα, 
προκειμένου να υποστηριχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κοινωνιών και των 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επανεκπαίδευσης των εργαζομένων και των πολιτών της Ένωσης, που είναι ζωτικής 
σημασίας για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον 
γεμάτο προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία της ψηφιοποίησης για την καθημερινή λειτουργία της οικονομίας 
και ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την αύξηση της 
συνδεσιμότητας, με επενδύσεις σε στρατηγικές ψηφιακές ικανότητες (τεχνητή 
νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, υποδομές δεδομένων και υπολογιστικού 
νέφους, δίκτυα υψηλής ταχύτητας) για την οικοδόμηση μιας πραγματικής οικονομίας 
δεδομένων και βιώσιμων αξιακών αλυσίδων·

5. επιμένει, επιπλέον, ότι απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια για την επιτυχία της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, την κατάλληλη αντιμετώπιση της κλιματικής 
κρίσης και τη συμβολή στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και 
κοινωνία έως το 2050, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· σημειώνει ότι, για τον 
σκοπό αυτόν, απαιτούνται σημαντικές αυξήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
το ενεργειακό σκέλος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το διαστημικό 
πρόγραμμα, καθώς και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης·

6. τονίζει την ανάγκη στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής ικανότητας 
της Ένωσης και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη των 
ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν 
πληγεί σοβαρά από την κρίση· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία προγραμμάτων 
όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για τη στήριξη της στρατηγικής αυτονομίας της 
Ένωσης·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή νομοθετική 
πρόταση σχετικά με την παρακολούθηση, τον υπολογισμό και την αξιολόγηση των 
στόχων ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας, και ζητεί 
να συμμετέχει ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη των εν λόγω 
μεθοδολογιών·

8. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της Ένωσης στην 
επίτευξη των στόχων πολιτικής που έχουν θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο· ζητεί, συνεπώς, επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση όλων των 
οργανισμών σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους· υπογραμμίζει 
ειδικότερα την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του ACER, ο οποίος είναι 
υποχρηματοδοτούμενος και υποστελεχωμένος εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που θέτει σε 
κίνδυνο τη λειτουργία του ACER και την ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του 
όσον αφορά την παρακολούθηση και τη διαφάνεια της αγοράς, καθώς και τα πρόσθετα 
καθήκοντα που του ανατίθενται μέσω της πρόσφατης νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η Επιτροπή για άλλη μια φορά δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα 
αυτό ήδη στο σχέδιο προϋπολογισμού της· υπενθυμίζει ότι από το 2021 ο Οργανισμός 
του ευρωπαϊκού GNSS θα μετατραπεί σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
διαστημικό πρόγραμμα με ευρύ κατάλογο νέων καθηκόντων που του ανατίθενται· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, επαρκή αύξηση του προϋπολογισμού του·  υπενθυμίζει το 
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ψήφισμά του, της 14ης Μαΐου 2020, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC1, με το 
οποίο ζητείται κατάλληλη αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται στον Οργανισμό 
για την υποστήριξη του BEREC, κάτι που είναι απαραίτητο λόγω του γεγονότος ότι ο 
BEREC βασίζεται επί του παρόντος σε εξωτερικούς πόρους, γεγονός που θέτει σε 
κίνδυνο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων· ζητεί, επιπλέον, προσαρμογή του πίνακα 
προσωπικού και στοχοθετημένη αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την 
υποστήριξη του BEREC.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0099
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