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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 2022 θα είναι έτος κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης για την 
Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη αυτή θα πρέπει να προάγει τη διττή μετάβαση 
της Ευρώπης·  πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η χρηματοδότηση για επενδύσεις στον 
ψηφιακό τομέα και στον τομέα της ενέργειας διαδραματίζει καίριο ρόλο για την 
ανάκαμψη·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόσθετο ποσό των 4 δισεκατομμυρίων  EUR 
(σε τιμές 2018) για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», από πρόστιμα στον τομέα του 
ανταγωνισμού, περιθώρια και αποδεσμεύσεις, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του 
συμβιβασμού για το ΠΔΠ, καθώς και για το πρόσθετο ποσό των 5 δισεκατομμυρίων 
EUR (σε τιμές 2018) από το μέσο «Next Generation EU» (NGEU)· τονίζει ότι αυτές 
οι πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων που προέρχονται από πρόστιμα στον τομέα 
του ανταγωνισμού, περιθώρια και αποδεσμεύσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τη διατήρηση της αρχής της δημοσιονομικής συνέχειας μέσω της σταθεροποίησης 
των διακυμάνσεων στις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων, ιδίως όσον αφορά την 
αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων από το NGEU κατά τα πρώτα έτη· θεωρεί 
απαραίτητο να συμμετέχει ενεργά η επιτροπή ITRE στις ετήσιες αποφάσεις σχετικά 
με τη δομή του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου 
να διασφαλίζεται ο βέλτιστος αντίκτυπος για τους ερευνητές στην Ευρώπη· 

3. ζητεί να αξιοποιηθεί πλήρως το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, προκειμένου να διατεθούν στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» όλες οι 
διαθέσιμες αποδεσμεύσεις από προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα-πλαίσια της 
ΕΕ, επιπλέον των πρόσθετων αναλήψεων υποχρεώσεων που αναφέρονται στο σημείο 
2· 

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, που θα 
συμβάλλει στη διττή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και 
στη διαμόρφωση της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, τον καίριο ρόλο των κονδυλίων για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», για τον 
μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), και ιδίως τα προγράμματα ΜΣΕ-
Ενέργεια και ΜΣΕ-Ψηφιακός τομέας, για το διαστημικό πρόγραμμα, για το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», καθώς και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που 
θα πρέπει να συνδυάζονται με χρηματοδότηση από το NGEU όπου είναι δυνατόν· 

5. ζητεί επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση για τους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως για 
τον ACER και τον νέο οργανισμό για το διαστημικό πρόγραμμα·


