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Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ετήσια 
στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) (2018/2279(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο 
μας: η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που εγκρίθηκε στη σύνοδο 
κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 
στη Νέα Υόρκη,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(UNFCCC), τη συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε κατά την 21η διάσκεψη των 
συμβαλλομένων μερών (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015, και την 
υποβολή στις 6 Μαρτίου 2015 από τη Λετονία και την Επιτροπή προς την UNFCCC 
των σκοπούμενων εθνικών συνεισφορών (INDC) της ΕΕ και των κρατών μελών της,

– έχοντας υπόψη την τρίτη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η 
οποία πραγματοποιήθηκε απο τις 13 έως τις 16 Ιουλίου 2015 στην Αντίς Αμπέμπα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της ΣΛΕΕ, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη 
συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το 
σύνολο των στόχων της»,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 7 Ιουνίου 2017, με τίτλο «Η νέα ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανάπτυξη — ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»1 ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

1 ΕΕ C 210 της 30.6.2017, σ. 1.



Περιφερειών, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον -Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια 
βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», που δημοσιεύτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την πολυμερή πλατφόρμα υψηλού επιπέδου για την υλοποίηση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την κοινή συνεισφορά της, της 11ης Οκτωβρίου 2018, 
η οποία συνιστά στην ΕΕ να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ευρεία στρατηγική 
οραματισμού και μετασχηματισμού για μια Βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030, η οποία θα 
κατευθύνει όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιάμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων και θα εκθέσει το όραμα της ΕΕ για μια 
βιώσιμη Ευρώπη πέραν του Θεματολογίου του 2030,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΕ του 2019 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, 
που δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον έως το 
2020 με τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη χρηματοδότηση 
για την ανάπτυξη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με την επακολούθηση 
και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 20303,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την έκθεση της ΕΕ 
του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για 
τη βιωσιμότητα6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης για το 20187,

1 Απόφαση αριθ. 1386/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).

2 ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 2.
3 ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 45.
4 ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 2.
5 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 36.
6 ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 151.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0077.



– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την παραβίαση των 
δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της 
αρπαγής γαιών1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, σχετικά με 
την απάντηση της ΕΕ στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 
(10502/17),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 30ής Μάϊου 2018, για 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (COM(2018)0382),

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2018 μεταξύ της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ενωμένοι για την 
επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της 
υγείας — για να μην μείνει κανείς πίσω»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση παρακολούθησης του 2018 της Eurostat σχετικά με την 
πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Βελτιωμένοι δείκτες για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης - η συνεισφορά της 
κοινωνίας των πολιτών» ,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 
2018 (EUCO 13/18), σύμφωνα με τα οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι πλήρως 
προσηλωμένα στο Θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή του 
και στα οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει το έγγραφο προβληματισμού της το 2018, με το 
οποίο θα ανοίξει ο δρόμος για μια συνολική στρατηγική εφαρμογής το 2019,

– έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη και την 73η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (Σεπτέμβριος 2018 – Σεπτέμβριος 2019), οι οποίες 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2018,

– έχοντας υπόψη τη συμβολή της πολυμερούς πλατφόρμας για τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια βιώσιμη 
Ευρώπη έως το 2030», που δημοσιεύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για τους πρόσφυγες του 2018,

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-
2030, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ κατά την τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0279.
 



των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, στις 18 Μαρτίου 
2015,

– έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων 
Εθνών, της 27ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «A renewed partnership in development» 
(Ανανεωμένη σύμπραξη για την ανάπτυξη)1,

– έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε σε συνέχεια της τρίτης τριμερούς 
συνάντησης Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών, που 
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου 20182 ,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση τύπου ΕΕ-ΟΗΕ, της 23ης Σεπτεμβρίου 20183,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 
55 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0160/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 εμπεριέχει ένα δυναμικό 
μετασχηματισμού και καθορίζει παγκόσμιους, φιλόδοξους, ευρείς, αδιαίρετους και 
αλληλένδετους στόχους για την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση των 
αυξανόμενων ανισοτήτων και διακρίσεων, την προώθηση της ευημερίας, της 
βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής ευθύνης, της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο την διασφάλιση 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και την ενίσχυση της ειρήνης 
και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση δράση σε όλα τα επίπεδα, μαζί με 
μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή στρατηγική υλοποίησης και έναν μηχανισμό 
παρακολούθησης και επανεξέτασης είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των 
ΣΒΑ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο 2030 και οι ΣΒΑ αντιπροσωπεύουν ένα 
φιλόδοξο όραμα για έναν κόσμο με μεγαλύτερη ευημερία, χωρίς αποκλεισμούς και με 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 βασίζεται 
στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης για τη δημοκρατία, τη συμμετοχή, τη χρηστή 
διακυβέρνηση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα και το 
σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ, τα κράτη 
μέλη της και ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια επίτευξης των ΣΒΑ 
αποτελεί, ως εκ τούτου, λογική συνέπεια των σχεδίων της Ένωσης για την οικοδόμηση 
ενός καλύτερου, υγιέστερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για την Ευρώπη, το οποίο θα 
πρέπει να συγκαταλέγεται στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 και η επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης αποτελούν μια πρόκληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ενδιάμεσοι και οι 
169 τελικοί στόχοι απαιτούν συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, του 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5927_en.htm
2 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5882_en.htm
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5870_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5927_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5882_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5870_en.htm


Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών καθώς και μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η οποία 
βασίζεται επίσης στην ενεργή και ευρεία συμμετοχή του κοινού, της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων συνέβαλε εξ υπαρχής 
αποφασιστικά στο Θεματολόγιο 2030 και στους ΣΒΑ, προωθώντας τη συμπερίληψη 
προτεραιοτήτων όπως η αξιοπρεπής εργασία, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή 
τους στη διαδικασία ελέγχου της προόδου και της εφαρμογής του Θεματολογίου 2030 
και των ΣΒΑ είναι καίριας σημασίας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εκπονήσει μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την εφαρμογή του Θεματολογίου 2030 που θα περιλαμβάνει τους 
τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με λεπτομερή χρονοδιάγραμμα έως 
το 2030, στόχους και συγκεκριμένα μέτρα, όπως έχουν ζητήσει το Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ούτε έχει ενσωματώσει τους ΣΒΑ ως ένα 
ευρύτερο πλαίσιο στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου που δημοσιεύτηκαν το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
κοινοί δείκτες και δείκτες αναφοράς για την καταγραφή και την συστηματική 
παρακολούθηση της εφαρμογής μιας τέτοιας στρατηγικής καθώς και για τον εντοπισμό 
ελλείψεων, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η μετάβαση σε μια οικονομία που είναι 
κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και κοινωνικά προσβάσιμη σε όλους, είναι καθοριστικής 
σημασίας για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ που θα είναι δυνατή μόνο αν γίνουν πλήρως σεβαστά τα 
όρια του πλανήτη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη αναγνωρίζει ότι 
η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) αποτελεί βασικό στοιχείο της συμβολής 
της ΕΕ στην επίτευξη των ΣΒΑ και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μια ολιστική και 
οριζόντια πολιτική προσέγγιση, η οποία αποτελεί εντέλει ζήτημα διακυβέρνησης που 
πρέπει να επιδιωχθεί σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε όλα τα 
επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της ΣΑΠ είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη του Θεματολογίου 2030·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης της ΕΕ περιλαμβάνει 
ήδη ορισμένους δεσμευτικούς και μη δεσμευτικούς στόχους πολιτικής, σημεία 
αναφοράς και δείκτες, σε τομείς όπως ο προϋπολογισμός, οι κοινωνικές υποθέσεις, η 
ενέργεια και το κλίμα, χωρίς να συνιστά μια συνολική, συνεκτική και συντονισμένη 
πολιτική στρατηγική·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
απαιτεί ενισχυμένη ευαισθητοποίηση των πολιτών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις και οι εκ των υστέρων 
εκτιμήσεις αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές της ΕΕ 
δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, και ότι μεγιστοποιείται ο θετικός αντίκτυπός τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 



αξιολογήσεις και οι εκτιμήσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται προκειμένου να 
διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 2030 είναι ένα καθολικό θεματολόγιο που θα 
πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή 
της καθολικότητας, κάθε χώρα πρέπει να εξετάσει τον αντίκτυπο των δράσεών της σε 
σχέση με άλλες, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, η 
οποία - λόγω της πολυπλοκότητας και του κατακερματισμού των πολιτικών της ΕΕ - 
συνιστά μεγάλη πρόκληση για την Ένωση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει, στο πλαίσιο του 7ου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε παγκόσμια 
κλίμακα, από την κατανάλωση τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων στην Ένωση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια σύμπραξη για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή 
συνεργασία (GPEDC) θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις 
τεκμηριωμένες πτυχές της παρακολούθησης και της λογοδοσίας όσον αφορά τις αρχές 
αποτελεσματικότητας για την επίτευξη των ΣΒΑ και στην υποστήριξη της πληρέστερης 
εφαρμογής τους από όλους τους παράγοντες σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η GPEDC πρέπει να παρέχει σαφώς καθορισμένους διαύλους συνεργασίας για 
συγκεκριμένους αναπτυξιακούς φορείς πέραν των δωρητριών χωρών του ΟΟΣΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων δωρητριών χωρών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, των ιδιωτών φιλάνθρωπων, των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των ΣΒΑ αποτελεί τεράστια πρόκληση, η 
οποία απαιτεί όχι μόνο μια ισχυρή πολιτική δέσμευση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, αλλά και μια ισχυρή και παγκόσμια εταιρική σχέση και τη χρήση όλων των 
μορφών χρηματοδότησης (από εγχώριες, διεθνείς, δημόσιες, ιδιωτικές και καινοτόμες 
πηγές)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι απαραίτητη αλλά δεν 
θα πρέπει να υποκαθιστά τη δημόσια χρηματοδότηση·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των ΣΒΑ δεν εξαρτάται μόνο από επαρκή 
χρηματοδότηση, αλλά και από μη χρηματοοικονομικές δράσεις, όπως αναγνωρίζεται 
στο Θεματολόγιο 2030·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική κινητοποίηση εγχώριων πόρων αποτελεί 
απαραίτητο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του Θεματολογίου 2030· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται ιδιαίτερα από τη 
φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή των επιχειρήσεων·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ προβλέπεται ότι πρωταρχικός στόχος 
της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η 
εξάλειψη της φτώχειας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΦΥΕ) θα συνέλθει τον Σεπτέμβριο του 2019 σε επίπεδο 
κορυφής, υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να προβεί σε 
απολογισμό της εφαρμογής του θεματολογίου 2030 συνολικά, ελέγχοντας την πρόοδο 
σε όλους τους ΣΒΑ με ολοκληρωμένο τρόπο, και τον Ιούλιο του 2019 σε υπουργικό 
επίπεδο για να επανεξετάσει την πρόοδο όσον αφορά τους ΣΒΑ αριθ. 4 (ποιοτική 



εκπαίδευση), αριθ. 8 (αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη), αριθ. 10 (μείωση 
των ανισοτήτων), αριθ. 13 (δράση για το κλίμα), αριθ. 16 (μέτρα για την ειρήνη, 
δικαιοσύνη και ισχυρά θεσμικά όργανα) και αριθ. 17 (συμπράξεις για την επίτευξη των 
στόχων)· και στη συνέχεια σε ετήσια βάση με στόχο την πραγματοποίηση ελέγχων 
προόδου όσον αφορά τους στόχους που δεν ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του θεματικού 
ελέγχου το 2019·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ παρέχει 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της την ευκαιρία να επισημάνουν με ολοκληρωμένο τρόπο 
την πρόοδό τους όσον αφορά την προώθηση του Θεματολογίου 2030 και των ΣΒΑ ·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και επανεξέτασής του 
Θεματολογίου 2030 στα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ δεν ήταν πάντοτε ενωμένη στο πλαίσιο 
της ψηφοφορίας, ιδίως στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
των συναφών δικαιωμάτων·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΦΥΕ παρέχει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της αρκετές 
δυνατότητες για να επανεξετάσουν την πρόοδό τους όσον αφορά την προώθηση του 
θεματολογίου 2030 μέσω εθελοντικών εθνικών ανασκοπήσεων (ΕΕΑ) και να 
διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο ως ο μεγαλύτερος πάροχος Επίσημης Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ΕΑΒ) και ως κινητήρια δύναμη για τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ολοκληρωμένες ΕΕΑ χρησιμεύουν στην 
αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των ΣΒΑ και στην ανάδειξη των 
υφιστάμενων κενών και προκλήσεων·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΒ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υλοποίηση των 
στόχων του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις χώρες χαμηλού 
εισοδήματος και στον τομέα της καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας και της 
ανισότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αρχές της αποτελεσματικής 
αναπτυξιακής συνεργασίας, δηλαδή η ανάληψη ευθυνών από την εκάστοτε χώρα, η 
διαφάνεια και η λογοδοσία, η εστίαση σε αποτελέσματα και η απουσία αποκλεισμών·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω βρίσκεται στο 
επίκεντρο του Θεματολογίου 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το 22,5 % περίπου 
του πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού και το 6,9 % του πληθυσμού της συνέχιζε να αντιμετωπίζει 
σοβαρές υλικές στερήσεις1· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες έχουν πολύπλευρες 
κοινωνικές συνέπειες, όπως μεγάλες διαφορές στην ευημερία και την ποιότητα ζωής, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τις επαγγελματικές ευκαιρίες και την υγειονομική 
περίθαλψη·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός στην Ένωση 
(26,4 % το 2017) κινούνται σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
σε προστασία από τη φτώχεια, και ότι τα παιδιά από μειονεκτικό υπόβαθρο έχουν 
δικαιώματα σε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έγκαιρες επενδύσεις στα παιδιά αυτά αποφέρουν σημαντικά 
οφέλη για τα παιδιά και την κοινωνία στο σύνολό της και είναι καίριας σημασίας για να 

1 Στοιχεία της Eurostat για το 2017, της 16ης Οκτωβρίου 2018.



σπάσει ο φαύλος κύκλος της μειονεκτικής μεταχείρισης κατά τα πρώτα έτη της ζωής 
τους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τα τελευταία πέντε έτη η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο προς 
την επίτευξη σχεδόν όλων των ΣΒΑ, με επτά από τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 να 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 κορυφαίων στην παγκόσμια κατάταξη βάση των 
δεικτών ΣΒΑ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 
βρίσκονται στα 50 κορυφαία (επί συνόλου 156)1 · λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
κράτη μέλη ήδη κατέχουν ηγετική θέση στην υλοποίηση των ΣΒΑ· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να στερείται στρατηγικής για την εφαρμογή των 
ΣΒΑ·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλές και αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ και εντός των 
χωρών έχουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες αντιστρατεύονται σαφώς τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του νομοθετικού έργου αναφέρεται ρητά σε 
ανακοίνωση της Επιτροπής ως ένας ακόμη τρόπος για να διασφαλιστεί η περαιτέρω 
ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές της ΕΕ2·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 
19ης Ιουλίου 2018, για την καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της ιογενούς ηπατίτιδας 
και της φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες 
(SWD(2018)0387) υπογραμμίζει τα κενά και τους περιορισμούς στα δεδομένα 
επιτήρησης της ιογενούς ηπατίτιδας που δυσχεραίνουν την αξιολόγηση της απόστασης 
που καλούνται να καλύψουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για να επιτύχουν τους ΣΒΑ·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, για το 
μέλλον της Ευρώπης (COM(2017)2025) δεν περιλάμβανε τη βιώσιμη ανάπτυξη ή το 
Θεματολόγιο 2030 ως όραμα ή θέμα προς συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ,

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της UNICEF με τίτλο «Πρόοδος για κάαθε παιδί 
στην εποχή των ΣΒΑ» διαπιστώθηκε μια ανησυχητική έλλειψη δεδομένων σε 64 χώρες, 
καθώς και ανεπαρκής πρόοδος προς υλοποίηση των ΣΒΑ σε 37 άλλες χώρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο παιδιά ζουν σε χώρες 
που δεν είναι σε θέση να μετρήσουν την πρόοδο όσον αφορά τους ΣΒΑ·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί τη βάση για δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της κοινωνικής 
προόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την κοινωνική προστασία για όσους 
δεν μπορούν να βρουν εργασία ή δεν είναι σε θέση να εργαστούν, με τον τρόπο αυτό 
αντιμετωπίζεται η ανισότητα και δίδεται σημαντική ώθηση στην κοινωνική και 
οικονομική πρόοδο·

Ευρωπαϊκή πρωτοκαθεδρία για οικουμενικές αξίες εντός ενός πολυμερούς πλαισίου για 
τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την ευημερία

1 Έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Towards a sustainable Europe by 2030» (Προς μια 
βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030), σ. 7. (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf).

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό 
μέλλον: Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739).

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf


1. τονίζει ότι οι περίπλοκες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα 
απαιτούν την ολιστική και συνεκτική απάντηση που μπορεί να προσφέρει το 
Θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

2. υπογραμμίζει ότι στόχος του Θεματολογίου 2030 είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ευζωίας 
για όλους στα όρια του πλανήτη και ένας δίκαιος κόσμος χωρίς εξαιρέσεις, και ότι οι 
τέσσερις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
ανάπτυξη καθώς και η διαχειριστική της διάσταση) πρέπει να αντιμετωπιστούν 
συνεκτικά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ένωσης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
και ότι θα πρέπει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη συζήτηση και το αφήγημα για το 
μέλλον της Ευρώπης· τονίζει επιπλέον ότι η υλοποίηση των ΣΒΑ θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αλλαγή αντίληψης και να αποτελέσει το ευρύτερο μακροπρόθεσμο 
οικονομικό μοντέλο της ΕΕ που θα διαδεχθεί την τρέχουσα στρατηγική «Ευρώπη 
2020»·

3. υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρώπης και αποτελεί σημαντική καινοτομία, ικανή να 
ενδυναμώσει την παγκόσμια τάξη στη βάση της πολυμέρειας και της διεθνούς 
συνεργασίας·

4. υπενθυμίζει την ανάγκη συστηματικού διαχωρισμού των δεδομένων σχετικά με όλους 
τους συναφείς δείκτες για το σύνολο των γενικών και επιμέρους στόχων ανά φύλο και 
άλλα χαρακτηριστικά·

5. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να ανανεώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει σε 
παγκόσμιο επίπεδο στην υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 και των ΣΒΑ, από κοινού 
με τα κράτη μέλη της και τις τοπικές και περιφερειακές τους αρχές, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας και σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της· 
υπενθυμίζει ότι η πολιτική δέσμευση της ΕΕ θα πρέπει να αποτυπώνεται στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο ΠΔΠ 2021-2027· υπογραμμίζει ότι το Θεματολόγιο 2030 
πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ της 
εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των άλλων πολιτικών της καθώς και της 
συνοχής των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης προκειμένου να υπάρξει μια 
παγκόσμια απάντηση και δέσμευση υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης και εξέλιξης·

6. επιμένει ότι η εφαρμογή των ΣΒΑ απαιτεί αποτελεσματική συνεργασία σε ενωσιακό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας· τονίζει τη σημασία των γνωμοδοτικών συμβουλίων για το 
περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής και εκτιμά 
ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

7. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη και χώρες εταίροι πέραν της ΕΕ έχουν 
καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να σχεδιάσουν μηχανισμούς και στρατηγικές 
για την υλοποίηση των ΣΒΑ και να τους ενσωματώσουν στις πολιτικές και στα πλαίσια 
διακυβέρνησής τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει 
τέτοιους μηχανισμούς να το πράξουν· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ, βοηθώντας και 
ενθαρρύνοντας τις τρίτες χώρες να ακολουθήσουν ανάλογες δράσεις, συμβάλλει στην 
επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού· αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να απαιτούνται 
περαιτέρω βελτιώσεις σε επίπεδο ΕΕ·



8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια οριζόντια προσέγγιση ως 
προς τους ΣΒΑ στις πολιτικές τους·

9. διαπιστώνει ότι το 2015 όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, 
τάχθηκαν υπέρ του Θεματολογίου 2030· φρονεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου για το 
μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να εξεταστεί η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου 
για την επίτευξη των ΣΒΑ, στο οποίο θα συμμετάσχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, του 
ΕΟΧ, τα συμβαλλόμενα μέρη των συμφωνιών σύνδεσης της ΕΕ, οι υποψήφιες προς 
ένταξη στην ΕΕ χώρες και, μετά την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο· 
υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης των κοινοβουλευτικών συζητήσεων σε όλα 
τα επίπεδα·

10. επικροτεί το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια βιώσιμη 
Ευρώπη έως το 2030», το οποίο προβλέπει τρία σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο η 
ΕΕ μπορεί να προωθήσει τους ΣΒΑ· τάσσεται υπέρ του πρώτου σεναρίου, το οποίο 
προτείνει μια ευρύτερη στρατηγική για την υλοποίηση των ΣΒΑ από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής Ευρώπης, η ύπαρξη μιας 
βιώσιμης Ευρώπης είναι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση της ευημερίας και 
ευμάρειας των πολιτών της και του πλανήτη·

11. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει αναπτύξει ακόμη ολοκληρωμένη και 
ολιστική στρατηγική για την υλοποίηση των ΣΒΑ·

12. υπογραμμίζει τη σημασία της ΕΑΒ ως βασικού μέσου για την εξάλειψη της φτώχειας 
και υπενθυμίζει τις αντίστοιχες δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά 
την ΕΑΒ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για την επίτευξη του στόχου διάθεσης 
του 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) στην ΕΑΒ, με κατανομή 
μεταξύ 0,15 και 0,20 % της ΕΑΒ του ΑΕΕ για τις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναλάβουν, χωρίς καθυστέρηση, την προσήλωσή 
τους στον στόχο του 0,7 % για την ΕΑΒ/το ΑΕΕ και να αυξήσουν σταδιακά την ΕΑΒ 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός εντός ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος· 
καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν επαληθεύσιμα ετήσια σχέδια δράσης για την 
επίτευξη των επιμέρους στόχων ΕΑΒ· τονίζει ότι, λόγω της κοινής ευθύνης της ΕΕ και 
των κρατών μελών να επιτύχουν τον στόχο του 0,7 % για την ΕΑΒ/το ΑΕΕ, τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να λογοδοτούν τόσο στα εθνικά κοινοβούλια όσο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

13. αναγνωρίζει ότι τα οφέλη για την υγεία πρέπει να προστατεύονται και η πρόοδος για 
την επίτευξη των ΣΒΑ να επιταχύνεται · διαπιστώνει ότι, ενώ ο κόσμος έχει σημειώσει 
σημαντική πρόοδο σε πολλά μέτωπα στον τομέα της υγείας, εξακολουθούν να 
υπάρχουν πολλές προκλήσεις, στις οποίες συγκαταλέγεται η αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων σε θέματα υγείας μεταξύ των πληθυσμών σε σταθερές χώρες και εκείνων 
που ζουν σε ασταθή και ευάλωτα περιβάλλοντα, καθώς και των ανισοτήτων σε θέματα 
εντός των ίδιων των χωρών·

14. αναγνωρίζει ότι με το Θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη η παγκόσμια υγεία 
ως πολιτική προτεραιότητα έχει ενισχυθεί· διαπιστώνει ότι η ύπαρξη υγιών πληθυσμών 
είναι απολύτως απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας, την 
προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και την προστασία του 
περιβάλλοντος· τονίζει ότι η υγεία αποτελεί επίσης αποτέλεσμα και δείκτη προόδου 
που αποτυπώνει την επιτυχία πολλών στόχων και του Θεματολογίου 2030 συνολικά·



15. υπογραμμίζει ότι, συνολικά, η ΕΕ κατάφερε να μειώσει τις δικές της εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και να τις αποσυνδέσει από την οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλοντας έτσι 
αποφασιστικά στην παγκόσμια προσπάθεια, λαμβανομένων υπόψη και των εκπομπών 
που οφείλονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές της ΕΕ1· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και διεθνώς·

Ενίσχυση της στρατηγικής και κοινής δράσης της ΕΕ για την επίτευξη των παγκόσμιων 
στόχων 

16. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των κενών σε όλους τους 
υφιστάμενους τομείς πολιτικής, καθώς και της εφαρμογής τους και των συνεργιών και 
ασυνεπειών μεταξύ τους· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει με σαφήνεια, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως το 2030 όσον αφορά τις 
πολιτικές, τη νομοθεσία, τις στατιστικές και τη συλλογή αναλυτικών δεδομένων, τη 
διακυβέρνηση και την εφαρμογή, προκειμένου να καθοριστεί έως το τέλος του 2030 
μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την επίτευξη του Θεματολογίου 2030·

17. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια φιλόδοξη, ευρεία και ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την εφαρμογή του Θεματολογίου 2030, η οποία θα ενσωματώνει πλήρως τους ΣΒΑ 
στις πολιτικές και τη διακυβέρνηση της ΕΕ, παρέχοντας καθοδήγηση τόσο στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη για την εφαρμογή τους, την παρακολούθηση 
και την επανεξέταση του Θεματολογίου 2030 και καθορίζοντας λεπτομερείς χάρτες 
πορείας, συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η στρατηγική αυτή θα λάβει υπόψη της τις διασυνδέσεις μεταξύ των 
ΣΒΑ·

18. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ για να στηρίξει την εν εξελίξει μεταρρύθμισή τους, καθιστώντας τα 
κατάλληλα για την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030·

19. υπενθυμίζει ότι όλοι οι ΣΒΑ είναι σημαντικοί για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων 
των παιδιών· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ 
για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο των 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών 
στα εξωτερικά προγράμματα της ΕΕ·

20. καλεί την Επιτροπή, ως βασικό θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης Ευρώπης, 
να ηγηθεί της ανάπτυξης ενός μοντέλου βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης 
τροφίμων που προστατεύει και εξαλείφει την πίεση των συστημάτων διατροφής στην 
υγεία και το περιβάλλον και αποφέρει οικονομικά οφέλη στους γεωργούς, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες·

21. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί, σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους σε 
όλα τα επίπεδα, για την εξασφάλιση της υγείας και την προώθηση της ευημερίας για 
όλους σε όλες τις ηλικίες, ιδίως με σκοπό να καταστεί η υγειονομική περίθαλψη 

1 Εις βάθος ανάλυση που στηρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός 
πλανήτης για όλους — Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια 
ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» 
(COM(2018)0773).



περισσότερο προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή, αποτελεσματική και βιώσιμη, να 
αντιμετωπιστούν οι παράγοντες κινδύνου των μη μεταδοτικών ασθενειών με πιο 
ολιστικό τρόπο, να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και να ενισχυθεί η ικανότητα 
πρόληψης και διαχείρισης παγκόσμιων απειλών για την υγεία, όπως η μικροβιακή 
αντοχή·

22. καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τις προγραμματικές, χρηματοδοτικές και 
επιχειρησιακές πολιτικές, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, με τον ΟΗΕ και τους 
εταίρους της, εφόσον μπορεί με τον τρόπο αυτό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και 
η αποδοτικότητα, με σκοπό να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα σε ορισμένες κοινές 
προτεραιότητες, όπως η ισότητα των φύλων και η αναπαραγωγική υγεία, η μητρική 
υγεία και η υγεία των νεογνών, των παιδιών και των εφήβων, η κλιματική αλλαγή και 
το περιβάλλον και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας·

23. τονίζει ότι η διασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας, η καταπολέμηση 
της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, η εξάλειψη των παράνομων 
χρηματοοικονομικών ροών και των φορολογικών παραδείσων και η αύξηση της 
κινητοποίησης εγχώριων πόρων είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοδότηση του 
Θεματολογίου 2030· επαναλαμβάνει την έκκληση του να αξιολογηθούν οι 
δευτερογενείς επιπτώσεις των φορολογικών πολιτικών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, διασφαλίζοντας τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών·

24. τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων 
και της προώθησης της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και παγκοσμίως· υπενθυμίζει τη 
σημασία της βασικής αρχής του Θεματολογίου 2030 ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει 
πίσω· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον 
περιθωριοποιημένα και ευάλωτα άτομα στην κοινωνία, προκειμένου να μην υπάρξουν 
αποκλεισμοί·

25. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει βιώσιμες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας με τη 
θέσπιση συστημάτων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις, εστιάζοντας στην πλήρη 
αλυσίδα εφοδιασμού τους, κάτι που θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύουν πιο 
υπεύθυνα και θα προωθήσει την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των κεφαλαίων περί 
βιωσιμότητας στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, μεταξύ άλλων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και 
την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά·

26. εκτιμά ότι οι ΣΒΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για 
βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
καθοριστούν σαφώς κοινοί δείκτες, σημεία αναφοράς και στόχοι, καθώς και μια 
ανάλυση της απόστασης από τους γενικούς και επιμέρους στόχους, των δράσεων που 
απαιτούνται για την επίτευξή τους και των μέσων με τα οποία θα εφαρμοστούν· τονίζει 
ότι η στρατηγική 2030 της ΕΕ θα πρέπει επίσης να εκθέτει τον χρόνο και τον τρόπο με 
τον οποίο η Ένωση θα πραγματοποιεί εκτιμήσεις αντικτύπου στη βιωσιμότητα με στόχο 
την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών, τον αναπροσανατολισμό των υφιστάμενων 
πολιτικών και την ανάπτυξη νέων νομοθετικών προτάσεων ή αναθεωρήσεων της 
νομοθεσίας της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα δράσεις συνοχής και συντονισμού 
σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, 
σε όλους τους σχηματισμούς τους, να συνεχίσουν αυτό το έργο χωρίς καθυστέρηση·



27. θεωρεί ότι στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο και να 
ευθυγραμμίζεται με το Θεματολόγιο του 2030, και ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη 
διαδικασία έλεγχος βιωσιμότητας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσαρμόσει 
περαιτέρω την υφιστάμενη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει ότι 
για αυτό θα απαιτηθεί ειδικότερα να λαμβάνονται υπόψη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο όλες 
οι διαστάσεις των ΣΒΑ κατά τρόπο ολοκληρωμένο·

28. παροτρύνει την Επιτροπή να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική υποστήριξης 
εκείνων των επενδύσεων που ενισχύουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να 
μεριμνήσει για την κατάλληλη διασύνδεση μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

29. τονίζει ότι απαιτείται σαφής προσδιορισμός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε 
κάθε επίπεδο διακυβέρνησης για την υλοποίηση των γενικών και επιμέρους στόχων, 
τηρουμένης ταυτόχρονα της αρχής της επικουρικότητας· ζητεί τη θέσπιση σαφών και 
συνεκτικών κατευθύνσεων βιώσιμης ανάπτυξης στο κατάλληλο επίπεδο (εθνικό, 
υποεθνικό, τοπικό) στα κράτη μέλη που δεν τις έχουν ήδη θεσπίσει· τονίζει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει καθοδήγηση για τη διαδικασία αυτή προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση· ζητεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την 
επίτευξη μεγαλύτερης κατανόησης, υψηλής δέσμευσης και κοινής ευθύνης όσον αφορά 
την εφαρμογή των ΣΒΑ·

30. επικροτεί τη δημοσίευση της δεύτερης έκθεσης παρακολούθησης της Eurostat για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ, η οποία αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της 
δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης της ΕΕ· 

31. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτύξει η Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο, 
αποτελεσματικό και συμμετοχικό πλαίσιο παρακολούθησης, λογοδοσίας και 
επανεξέτασης για την υλοποίηση και την ενσωμάτωση των ΣΒΑ και του Θεματολογίου 
2030, το οποίο είναι συμβατό με το παγκόσμιο πλαίσιο δεικτών του ΟΗΕ και το οποίο 
συγκεντρώνει πληροφορίες και σχετικά αναλυτικά δεδομένα σε εθνικό και υποεθνικό 
επίπεδο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η Eurostat δεν μπορεί από μόνη της να 
καλύψει σφαιρικά όλες τις διαστάσεις της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι δευτερογενείς συνέπειες και η 
αλληλένδετη και αδιαίρετη φύση των στόχων και ζητεί να ανατεθεί στην Eurostat να 
υποβάλλει συστηματικά εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά τους ΣΒΑ για 
κάθε κράτος μέλος, βάσει μιας ενιαίας δέσμης δεικτών·

32. τονίζει ότι απαιτείται ένα ευρύ φάσμα δεικτών χωρίς αμιγώς οικονομικό χαρακτήρα 
που να αποτυπώνουν τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα των ΣΒΑ, ιδίως όσον αφορά 
την αντιμετώπιση της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, και οι οποίοι θα πρέπει να 
μετρώνται με αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την επίτευξη των ΣΒΑ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να θεσπίσει η Eurostat μια δέσμη συγκεκριμένων δεικτών προόδου για την 
εφαρμογή των ΣΒΑ στο εσωτερικό της ΕΕ στα αντίστοιχα επίπεδα διακυβέρνησης·

33. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ στην προαγωγή των προτύπων διαφάνειας, 
λογοδοσίας και βιωσιμότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ, 
ως οικονομική δύναμη με κανονιστικές αρμοδιότητες, πρέπει να καταλάβει ηγετική 
θέση όσον αφορά τις ορθές πρακτικές και τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις διαπραγματεύσεις για μια δεσμευτική 



συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

34. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν δεδομένα για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της ιογενούς ηπατίτιδας σύμφωνα με τους δείκτες του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ 
του σύνεγγυς τη διαδικασία αυτή σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε στην 
ανακοίνωσή της, του Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον» .

35. υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης σχετικά με το μετασχηματιστικό 
δυναμικό του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους του· 
υπενθυμίζει την ανάγκη συμμετοχής των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης· τονίζει τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια·

36. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της προόδου της ΕΕ σχετικά με το Θεματολόγιο 2030 και 
υπογραμμίζει συνεπώς τον ρόλο των συννομοθετών στη διαδικασία αυτή· θεωρεί ότι η 
σύναψη δεσμευτικής διοργανικής συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 295 της ΣΛΕΕ θα 
παρείχε ένα κατάλληλο πλαίσιο για συνεργασία στο ζήτημα αυτό·

37. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω τη διαθέσιμη 
ενημέρωση και την επίγνωση των πολιτών όσον αφορά την ανάγκη ολοκλήρωσης του 
Θεματολογίου 2030·

38. τονίζει ότι το ΠΔΠ πρέπει να είναι προσανατολισμένο στο Θεματολόγιο 2030 και να 
διασφαλίζει την πλήρη ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης και τις γραμμές του προϋπολογισμού· καλεί συνεπώς 
την Επιτροπή να ενισχύσει τη λογοδοσία για την επίτευξη συλλογικών αποτελεσμάτων 
μέσω του ΠΔΠ· επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με το μελλοντικό ΠΔΠ, ζητώντας 
υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση, μετά από επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ, 
και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με 
τους ΣΒΑ· υπογραμμίζει την ανάγκη ελέγχου των προγραμματισμένων 
δημοσιονομικών κονδυλίων των υφιστάμενων πολιτικών για τη διασφάλιση της 
συνοχής με τη βιώσιμη ανάπτυξη·

39. θεωρεί ότι απαιτείται σημαντική επίσπευση των πράσινων επενδύσεων, της 
καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ΕΕ για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση του 
Θεματολογίου 2030 και υπογραμμίζει τη σημασία της ευρύτερης υιοθέτησης 
καινοτόμων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, όπως οι πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις καθώς, και την επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθούν διαφορετικές 
προσεγγίσεις στην τρέχουσα επενδυτική πολιτική, ιδίως για τη σταδιακή κατάργηση 
των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων·

40. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αυξανόμενο όγκο θεσμικών και ιδιωτικών 
κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των ΣΒΑ και υπογραμμίζει τη 
σημασία ενός ισχυρού πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης, όπως μεταξύ άλλων μια 
βαθμονόμηση των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων των τραπεζών και μια συνετή 
μεταχείριση ανθρακούχων μονάδων, κανόνες προληπτικής εποπτείας για ασφαλιστικές 



εταιρείες και μια επικαιροποίηση των υποχρεώσεων των θεσμικών επενδυτών και των 
διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού·

Συνοχή πολιτικής, συντονισμός και ενσωμάτωση των ΣΒΑ 

41. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ και 
στο εσωτερικό των οργάνων λήψης αποφάσεων, των διαφόρων οργανισμών και των 
ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να εφαρμοστεί το Θεματολόγιο 
2030 και να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής χάριν της βιώσιμης 
ανάπτυξης·

42. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής για 
τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) του 2019 και την προσπάθεια καλύτερης 
ενσωμάτωσης της ΣΑΠ στην προσέγγιση της ΕΕ για την υλοποίηση των ΣΒΑ· 
υπενθυμίζει ότι η ΣΑΠ αποτελεί αρχή που ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των ΣΒΑ·

43. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα εργαλεία της ΣΑΠ που επηρεάζουν 
τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
για να διασφαλιστεί ότι οι μη αναπτυξιακές πολιτικές λαμβάνουν υπόψη τους 
αναπτυξιακούς στόχους ως αποτέλεσμα των μηχανισμών ΣΑΠ·

44. υπογραμμίζει ότι η ΣΑΠ αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο και συμβολή στη συνοχή της 
πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ)· συνιστά θερμά οι ορθές πρακτικές και τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από τη ΣΑΠ να εφαρμοστούν για την προώθηση και 
λειτουργικότητα της ΣΠΒΑ·

45. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαναβεβαιώσουν την προσήλωσή τους στην 
ΣΑΠ, δεδομένου ότι συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ευρύτερης ΣΠΒΑ στις 
δράσεις τους για την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030· τονίζει την ανάγκη να 
ενισχυθούν οι μηχανισμοί συνοχής των πολιτικών στο πλαίσιο όλων των θεσμικών 
οργάνων και διαδικασιών χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να διασφαλίζεται ότι η αρχή 
τηρείται επαρκώς στο πλαίσιο τακτικών, εκ των προτέρων εκτιμήσεων αντικτύπου και 
με τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών λογοδοσίας και άμβλυνσης συνεπειών·

46. θεωρεί ότι η ΣΠΒΑ προϋποθέτει ότι όλες οι σχετικές πολιτικές και όλα τα 
χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει στο μέλλον να 
σχεδιάζονται, να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται με στόχο την επίτευξη των 
ΣΒΑ και ότι η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναπτύξει με ταχύτητα τις 
απαραίτητες ικανότητες πολιτικής σε όλα τα επίπεδα·

47. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εγκρίνει ένα επακόλουθο σχέδιο δράσης 
σύμφωνα με τις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης της ΣΑΠ, με την οποία ζητείται 
η θέσπιση σαφών κανόνων για την εφαρμογή του σχεδίου· επαναλαμβάνει την έκκληση 
του να καθοριστούν σαφώς οι αρμοδιότητες κάθε θεσμικού οργάνου της ΕΕ για την 
επίτευξη των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ΣΑΠ·

48. επαναλαμβάνει την έκκληση του να συζητηθεί η ΣΑΠ σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου προκειμένου να δοθεί ώθηση στην εφαρμογή των μηχανισμών της στο 
πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 



πιστεύει ότι, όπως επισημάνθηκε από την εξωτερική αξιολόγηση της ΣΑΠ, μόνο με 
πολιτική βούληση εκ μέρους της ΕΕ θα υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος στην 
προώθηση και την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης της ΣΑΠ·

49. τονίζει ότι, λόγω της νομικής δέσμευσης για την προώθηση της ΣΑΠ που εκφράζεται 
στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, επιβάλλεται να ξεκινήσει η ΕΕ προληπτικά διάλογο με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες για να συζητηθούν και να εξεταστούν 
σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες που ενδέχεται να τις επηρεάσουν·

50. τονίζει ότι η ΕΕ έχει ορισμένα από τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στον κόσμο 
και ότι οι επιχειρήσεις της διατηρούν την πρωτοκαθεδρία σε σύγκριση με τους 
παγκόσμιους ανταγωνιστές και γι’ αυτό η ΕΕ θεωρείται επίσης οχυρό της ελευθερίας 
και της δημοκρατίας, με σταθερούς θεσμούς που βασίζονται στο κράτος δικαίου και 
στην ακμάζουσα κοινωνία των πολιτών· θεωρεί ότι η ΕΕ θα μπορούσε επομένως να 
αποφασίσει να προωθήσει πιο δυναμικά τα σημερινά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
σχετικά με τη διακυβέρνηση πρότυπα·

51. χαιρετίζει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για το Θεματολόγιο 2030 στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων· ζητεί τη δημιουργία μηχανισμών συντονισμού και 
συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για τους ΣΒΑ καθώς 
και εντός των εν λόγω θεσμικών οργάνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των 
πολιτικών· τονίζει ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να θεσπιστούν και να 
καθοριστούν σαφώς στο πλαίσιο διοργανικής συμφωνίας για μια βιώσιμη Ευρώπη έως 
το 2030, δεδομένου ότι οι συνεκτικές πολιτικές διεργασίες μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων θα είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του Θεματολογίου 
2030· ζητεί τη συμμετοχή και των τριών θεσμικών οργάνων στο μελλοντικό έργο της 
πολυμερούς πλατφόρμας για τους ΣΒΑ και τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης όλων 
των σχετικών παραγόντων στην εν λόγω πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

52. πιστεύει ότι, σύμφωνα με τον ΣΒΑ αριθ. 17 για τις εταιρικές σχέσεις, ο ρόλος της 
υφιστάμενης πολυμερούς πλατφόρμας σχετικά με τους ΣΒΑ θα πρέπει να αναβαθμιστεί 
και να τεθεί σε ένα θεσμοθετημένο και διοργανικό πλαίσιο διαβούλευσης·

53. τονίζει τον υποστηρικτικό ρόλο της αναπτυξιακής συνεργασίας για την υλοποίηση του 
Θεματολογίου 2030 στις αναπτυσσόμενες χώρες· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη· 
επισημαίνει ότι η εξάλειψη της φτώχειας (ΣΒΑ αριθ.1) παραμένει ο κύριος στόχος της 
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ο ΣΒΑ αριθ.1 και ο ΣΒΑ αριθ.2 
συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους· επαναλαμβάνει ότι, παρά την πρόοδο με την 
τρέχουσα ταχύτητα και έκταση υλοποίησης δεν είναι πιθανό να προωθηθούν οι 
μετασχηματιστικές αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών του ΣΒΑ 
αριθ. 2· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να δοθεί συνέχεια στις 
συστάσεις του ΠΦΥΕ του 2017 συνεπεία της θεματικής επανεξέτασης του ΣΒΑ αριθ.2·

54. επαναλαμβάνει το αίτημα του για ενσωμάτωση των επιτευγμάτων των ΣΒΑ σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να ενσωματώσει τους 
ΣΒΑ στο θεματολόγιό της για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και τονίζει τη 
δυνατότητα για μια στρατηγική χρήση των μέσων βελτίωσης της νομοθέτησης στις 
ανεξάρτητες αξιολογήσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ 
για το Θεματολόγιο 2030 και την πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής της 



συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τάχιστα τις κατευθυντήριες γραμμές 
του Θεματολογίου για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και να ενισχύσει περαιτέρω 
και να παρακολουθήσει τις τακτικές εκ των προτέρων αξιολόγησής του, προκειμένου 
να διασφαλίσει την πλήρη συνοχή των πολιτικών κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ, 
προωθώντας ταυτόχρονα συνέργειες, αποκομίζοντας κοινά οφέλη και αποφεύγοντας 
συμβιβασμούς, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

55. ζητεί τη θέσπιση ενός συντονιστικού οργάνου των επιτροπών του Κοινοβουλίου που θα 
επιβλέπει και θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει του 
Θεματολογίου 2030·

56. καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη Διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της υφιστάμενης 
δομής του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά του να 
παρακολουθεί αποτελεσματικά και συνολικά σε όλους τους τομείς πολιτικής τις 
εργασίες για την επίτευξη των ΣΒΑ στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

57. καλεί το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργαστούν για την εκπόνηση 
κοινής δήλωσης βιωσιμότητας, η οποία θα ενσωματώνει τους ΣΒΑ στις πολυετείς 
διοργανικές προτεραιότητες της επόμενης νομοθετικής περιόδου·

58. τονίζει τη σημασία της διενέργειας τακτικών και κατάλληλων εκ των προτέρων 
εκτιμήσεων αντικτύπου, καθώς και εκ των υστέρων αξιολογήσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση του Θεματολογίου 2030 και να παραχθούν 
αποτελέσματα· υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων συνεπειών των πολιτικών και τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει την προβλεπόμενη στη Συνθήκη υποχρέωση να 
λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη σε όλες τις πολιτικές 
που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες·

59. υπενθυμίζει την ύψιστη σημασία της κινητοποίησης των εγχώριων πόρων για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να επιτευχθούν οι ΣΒΑ· τονίζει ότι η έκθεση της 
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) με 
τίτλο «Έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις 2015 — Μεταρρύθμιση της 
διακυβέρνησης των διεθνών επενδύσεων»1 εκτιμά ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χάνουν 
τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως σε έσοδα από τη φορολογία 
εταιρειών λόγω της φοροδιαφυγής μεγάλων επιχειρήσεων· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό 
το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2015, με 
τίτλο «Περισσότερες εισπράξεις, καλύτερες δαπάνες: Επίτευξη ανάπτυξης στο πλαίσιο 
μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς πορείας» (SWD(2015)0198), με στόχο την 
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή της 
προαναφερθείσας στρατηγικής της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
εμβληματικό πρόγραμμα για την κινητοποίηση των εγχώριων πόρων, το οποίο θα 
διασφαλίσει την είσπραξη περισσότερων φορολογικών εσόδων και τη χρηματοδότηση 
των ΣΒΑ.

60. επιμένει στην ανάγκη να ενισχυθούν οι τοπικοί παράγοντες ως φορείς προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και 

1 http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch0_KeyMessage_en.pdf 
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των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε όλα τα στάδια της εφαρμογής των ΣΒΑ, από 
τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό έως την αξιολόγηση και την παρακολούθηση· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει την υποστήριξή της προς τις πόλεις και τις 
τοπικές αρχές για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση αποτελεσματικών 
πολιτικών πρωτοβουλιών και στρατηγικών για την επίτευξη των ΣΒΑ·

61. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
στην επίτευξη των ΣΒΑ· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που 
διευκολύνει νέες πρωτοβουλίες και εταιρικές σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εναρμονίσουν τις επιχειρηματικές 
τους στρατηγικές με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης·

62. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, απαιτούνται ετησίως επενδύσεις 5 
έως 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την επίτευξη των ΣΒΑ· τονίζει, ως εκ 
τούτου, την ανάγκη κινητοποίησης επενδύσεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις δυνατότητες του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ στο θέμα αυτό·

Προαιρετικές εθνικές αναλύσεις και υποβολή εκθέσεων από την ΕΕ για το ΠΦΥΕ 2019 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

63. προτρέπει τα κράτη μέλη να διενεργούν τακτικές και ευρείες αναλύσεις προόδου και 
καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν ήδη δεσμευτεί συναφώς να εκπονήσουν μια ΕΕΑ 
και να το πράξουν σε συμφωνία με το Θεματολόγιο 2030, τα δε κράτη μέλη που έχουν 
ήδη υποβάλει ΕΕΑ να ορίσουν ένα χρονοδιάγραμμα για την τακτική διεξαγωγή 
μελλοντικών ΕΕΑ·

64. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε τακτική ανάλυση των ΕΕΑ των κρατών μελών 
προκειμένου να αξιολογεί την πρόοδο και τις ορθές πρακτικές· ζητεί επίσης να 
αναλύονται οι ΕΕΑ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών προκειμένου να εντοπίζονται οι 
ανάγκες, να καλύπτονται τα κενά και να ενισχύεται η στήριξη και η συνεργασία, και 
ζητεί να υπάρξει στενή συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη 
μηχανισμών αμοιβαίας αξιολόγησης για τις επιτυχείς στρατηγικές υλοποίησης των 
ΣΒΑ και για τη δράση σε τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και για 
τη βελτίωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την παρακολούθηση των 
αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων·

65. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευρύνουν τον κοινό προγραμματισμό 
και την από κοινού υλοποίηση της αναπτυξιακής συνεργασίας, στο πλαίσιο πολιτικού 
διαλόγου με τις χώρες εταίρους για τους ΣΒΑ, εθνικών αναπτυξιακών σχεδίων και 
ΕΕΑ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάληψη ιδίας ευθύνης από την εκάστοτε χώρα 
και άλλες βασικές αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

66. τονίζει τον ρόλο του ΠΦΥΕ για την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των ΣΒΑ· 
υποστηρίζει θερμά την Ένωση στη δέσμευσή της να ολοκληρώσει μια εθελοντική 
ανάλυση για το ΠΦΥΕ· καλεί την Επιτροπή να αναλογιστεί τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ 
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Θεματολογίου 2030 και να υποβάλει συνολική 
και συντονισμένη έκθεση σχετικά με όλους τους ΣΒΑ· υπογραμμίζει ότι η υποβολή 
εκθέσεων από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επικείμενης κοινής 
συγκεφαλαιωτικής έκθεσης σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και των 
υφιστάμενων ελλείψεων και κενών·



67. ζητεί από την Επιτροπή να ενεργεί ως πρότυπο στη διαδικασία του ΠΦΥΕ· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τις τρίτες χώρες για την υλοποίηση του Θεματολογίου 
2030, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 
την Ευρώπη·

68. ζητεί τη διοργάνωση ενός ετήσιου ευρωπαϊκού φόρουμ για τους ΣΒΑ, στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας του ΠΦΥΕ, που θα επιτρέπει τη συμμετοχή και τον διάλογο μεταξύ 
εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
καθώς και βουλευτών, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για τους ΣΒΑ·

69. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύνοδο του ΠΦΥΕ που θα λάβει χώρα σε επίπεδο 
κορυφής υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο 
του 2019 και στη συνέχεια σε μελλοντικές συνόδους κορυφής για την απολογισμό της 
υλοποίησης όλων των ΣΒΑ στο πλαίσιο του Θεματολογίου 2030 συνολικά και 
αναμένει από την Ένωση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη σύνοδο κορυφής· 
επισημαίνει ότι η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη ποικίλλει, ανάλογα, μεταξύ 
άλλων, με τον εκάστοτε ΣΒΑ, τους εθνικούς στόχους και σκοπούς προτεραιότητας· 
τονίζει ότι οι ΣΒΑ συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και ότι θα πρέπει να ακολουθείται 
μια συνεκτική, ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση για την υλοποίησή τους·

Εστίαση στους ΣΒΑ στο πλαίσιο της επικείμενης εμπεριστατωμένης επανεξέτασης στο 
ΠΦΥΕ 2019 

70. επικροτεί την επικείμενη εμπεριστατωμένη επισκόπηση των ΣΒΑ αριθ. 4 (ποιοτική 
εκπαίδευση), αριθ. 8 (αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη), αριθ. 10 (μείωση 
των ανισοτήτων), αριθ. 13 (δράση για το κλίμα), αριθ. 16 (μέτρα για ειρήνη, 
δικαιοσύνη και ισχυρά θεσμικά όργανα) και αριθ. 17 (συμπράξεις για την επίτευξη των 
στόχων) και αναμένει από την Ένωση να συμβάλει στην πλήρη επανεξέταση· 
προσβλέπει σε μελλοντική εις βάθος επανεξέταση όλων των άλλων ΣΒΑ κατά τα 
προσεχή έτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον αδιαίρετο χαρακτήρα του 
Θεματολογίου 2030 και τη διασύνδεση των στόχων·

71. επαναλαμβάνει ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση για όλους (ΣΒΑ αριθ. 4) είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης και τη διαμόρφωση ανεξάρτητων κοινωνιών καθώς και για τη 
διασφάλιση της χειραφέτησης και της απασχολησιμότητας των νέων· αναγνωρίζει ότι η 
ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα σε πολλά κράτη μέλη και τονίζει 
ότι η τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση είναι απαραίτητη για την 
απασχολησιμότητα των νέων και την πρόσβαση σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να επικρατούν 
διαφορές στην εκπαίδευση μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών καθώς και μεταξύ 
ανδρών και γυναικών τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ· ζητεί συνεπώς την υλοποίηση 
μεγαλύτερων επενδύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των 
συναφών υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση εσωτερικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες και εξωτερικά στις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες·

72. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν πιο συστηματικά τους 
επιμέρους στόχους του ΣΒΑ αριθ.8 (βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση) στο πλαίσιο 
των πολιτικών τους στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και του (κοινού) 
προγραμματισμού· ζητεί να υπάρξει περαιτέρω συμβολή στην επίτευξη του ΣΒΑ αριθ. 
8, όπως μεταξύ άλλων βελτιώσεις στην παραγωγική ικανότητα, την παραγωγή εσόδων, 



την εκβιομηχάνιση, τη βιώσιμη κατανάλωση και τα πρότυπα παραγωγής, το εμπόριο, 
την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις υποδομές και τον 
τουρισμό·

73. αναγνωρίζει τον ρόλο των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
συνεταιρισμών που συμβάλουν στην επίτευξη των ΣBA, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών προτύπων και των ερευνητικών ιδρυμάτων ως κινητήριων μοχλών για 
την ανάπτυξη, την απασχόληση και την τοπική καινοτομία · ζητεί την προώθηση ίσων 
όρων ανταγωνισμού για βιώσιμες επενδύσεις, εκβιομηχάνιση, επιχειρηματική 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, 
χρηματοδότηση και φορολογία, επιστήμη, τεχνολογία και έρευνα και καινοτομία, 
προκειμένου να τονωθεί και να επιταχυνθεί η εσωτερική οικονομική και ανθρώπινη 
ανάπτυξη και να υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τους 
ΣΒΑ και τη συμφωνία του Παρισιού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την ανάδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και να αξιοποιήσουν τις 
νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη·

74. υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα για την πρόοδο προς την 
επίτευξη των ΣΒΑ, ιδίως μέσω υπεύθυνων και βιώσιμων επενδύσεων, την ενίσχυση 
μιας ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και με τη δέσμευση για υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά και την προώθησή της· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη για φιλικά προς τις επενδύσεις πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων 
δεικτών επίδοσης και κριτηρίων για τη βιωσιμότητα, ώστε να καταστεί δυνατό να 
λαμβάνονται υπόψη οι απειλές για τη βιωσιμότητα στις αποφάσεις για τις επενδύσεις 
και στο κράτος δικαίου·

75. αναγνωρίζει ότι οι κόμβοι και τα κέντρα της ΕΕ για την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία είναι σημαντικά για τη στήριξη δομών βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί συνεπώς 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ 
ερευνητών και επιχειρήσεων, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
προώθηση της καινοτομίας· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας πρέπει να συμπληρωθεί με μια στρατηγική προσέγγιση για τις επενδύσεις 
που θα καθιστά δυνατή την είσοδο καινοτόμων λύσεων στην αγορά, καθώς συνήθως 
απαιτούνται για αυτές επενδύσεις έντασης κεφαλαίου και υψηλού κινδύνου·

76. καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τους ΣΒΑ κατά την ανάπτυξη της θέσης του 
σχετικά με το μελλοντικό ΕΚΤ+ και τη διάθεση των απαραίτητων χρηματοδοτικών 
κονδυλίων· υπογραμμίζει ότι η επιτυχία των ΣΒΑ στην Ένωση εξαρτάται από 
φιλόδοξες πολιτικές για τις οποίες διατίθενται επαρκείς πόροι·

77. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη του ΣΒΑ αριθ. 10 που 
συναρτάται με τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων λόγω 
ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, εθνικότητας, προέλευσης, θρησκείας και οικονομικής 
κατάστασης και άλλων παραγόντων, και που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 
κοινωνικής συνοχής, οι δε ανισότητες παραμένουν και αυξάνονται εντός και μεταξύ 
των χωρών, εντός και εκτός της ΕΕ· ζητεί να επιταχυνθεί η πρόοδος προς την 
κατεύθυνση της μείωσης των αυξανόμενων ανισοτήτων και της προώθησης της 
ισότητας των ευκαιριών για όλους, της άμεσης παροχής βοήθειας στις ευάλωτες ομάδες 
και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ώστε να επιτευχθεί μια περισσότερο βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να 



συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, βελτιωμένα κριτήρια σχετικά με τις οικονομικές 
ανισότητες στην αναθεώρηση του ΣΒΑ αριθ. 10·

78. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη 
συμφωνία του Παρισιού και ότι τα περισσότερα κράτη μέλη αναφέρουν τη συμφωνία 
του Παρισιού παράλληλα με το Θεματολόγιο 2030 ως βασικό πυλώνα των πολιτικών 
τους για τη διεθνή συνεργασία, ενώ ορισμένα έχουν δώσει προτεραιότητα στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της (ΣΒΑ αριθ.13)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακές στρατηγικές και 
δραστηριότητες για να αυξήσουν τη στήριξη της δράσης για το κλίμα από το ευρύ 
κοινό και τον πολιτικό κόσμο, καθώς και την επίγνωση σχετικά με τα παράλληλα 
οφέλη που συνεπάγεται η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως η βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα και της δημόσιας υγείας, η διατήρηση των φυσικών πόρων, η 
οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης, η αυξημένη ενεργειακή 
ασφάλεια και το μειωμένο κόστος εισαγωγής ενέργειας·

79. ζητεί να υλοποιηθεί το Θεματολόγιο 2030 στο σύνολό του και κατά τρόπο 
συντονισμένο και συνεκτικό σε σχέση με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή, μεταξύ άλλων και ως προς την ανάγκη να γεφυρωθεί επειγόντως το χάσμα 
μεταξύ των όσων απαιτούνται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη και εκείνων που απαιτούνται για να αυξηθούν οι δράσεις για την προσαρμογή 
και η χρηματοδότησή τους· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ να διαθέσει το 
20 % του προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 (περίπου 180 δισεκατομμύρια 
EUR) στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της 
εξωτερικής πολιτικής της και της πολιτικής της στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας·

80. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τα σαφή και πλήρη επιστημονικά στοιχεία που 
υποβλήθηκαν με την ειδική έκθεση της IPCC για την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 
1,5 °C σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις μιας τέτοιας αύξησης της θερμοκρασίας και 
την πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση σε περίπτωση μιας αύξησης κατά 2 °C, τα 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού δεν έθεσαν πιο φιλόδοξους στόχους 
για το κλίμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και τη σύνδεση των αγορών άνθρακα τρίτων χωρών 
και των περιφερειακών αγορών άνθρακα· καλεί την Ένωση να ενθαρρύνει τη θέσπιση 
αγορακεντρικών συστημάτων μείωσης των εκπομπών στις αναδυόμενες οικονομίες και 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι αυτό θα συμβάλει στη μείωση των 
παγκόσμιων εκπομπών, στην εξοικονόμηση κόστους και στην επιχειρησιακή απόδοση 
και θα περιορίσει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα δημιουργώντας ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο·

81. τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει περιορισμός των επιπτώσεων και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή σε διεθνές επίπεδο και υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που 
διαδραματίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες στην εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας 
του Παρισιού, του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και του σχεδίου 
δράσης της Αντίς Αμπέμπα, καθώς και την επείγουσα ανάγκη να βοηθηθούν οι χώρες 
αυτές να επιτύχουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους· εκφράζει, εν 
προκειμένω, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα για το πρόσφατα συσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) με σκοπό την κινητοποίηση επενδύσεων του δημόσιου και 



του ιδιωτικού τομέα στις χώρες εταίρους της Αφρικής και στις γειτονικές χώρες της 
ΕΕ·

82. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία της, να μεταβεί σε μια 
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, φιλική προς το κλίμα, αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων και με βιοποικιλότητα, σε πλήρη συμμόρφωση με το θεματολόγιο 
των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους 17 ΣΒΑ, προκειμένου να μειωθούν οι μη 
βιώσιμες τάσεις που βασίζονται στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καθώς 
και η απώλεια της βιοποικιλότητας που προκαλείται από μη βιώσιμα μοντέλα 
κατανάλωσης και παραγωγής· τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να επιταχύνει τις 
πρωτοβουλίες της με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης κατανάλωσης 
και παραγωγής, διαδραματίζοντας παράλληλα ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια για μια 
κυκλική οικονομία·

83. επισημαίνει ότι, οι παγκόσμιες αξίες της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του 
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν προϋπόθεση για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη όπως ορίζεται στον ΣΒΑ αριθ. 16 (ειρηνικές και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνίες)· εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι σε 
παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να επικρατούν οι ένοπλες συγκρούσεις και η βία· 
εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την ενίσχυση του 
κράτους δικαίου και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε πολλές χώρες· υπενθυμίζει τη 
δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών που εκφράζεται στην ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανάπτυξη σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις 
συγκρούσεις και τις κρίσεις, εστιάζοντας στην αστάθεια και την ανθρώπινη ασφάλεια, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σχέση μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξης, ανθρωπιστικής 
δράσης, ειρήνης και ασφάλειας, και στην απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στα ασταθή και 
πληγέντα από συγκρούσεις κράτη· τονίζει ότι ο στόχος για τη δημιουργία ειρηνικών και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με δυνατότητα πρόσβασης όλων στη δικαιοσύνη θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στην εξωτερική δράση της ΕΕ που, υποστηρίζοντας όλους τους 
τοπικούς φορείς, θα είναι σε θέση να δημιουργήσει ανθεκτικότητα να προωθήσει την 
ασφάλεια των ανθρώπων, να ενισχύσει το κράτος δικαίου, και να αντιμετωπίσει τις 
πολυσύνθετες προκλήσεις της ανασφάλειας, της αστάθειας και της δημοκρατικής 
μετάβασης·

84. τονίζει ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών καθώς και 
των διακρίσεων, η προαγωγή της ειρήνης, η συμμετοχική δημοκρατία, η χρηστή 
διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να 
αποτελέσουν γενικότερους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

85. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΕ να μεγιστοποιήσει τη συνοχή 
και να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πολιτικών, προκειμένου να 
ενισχυθούν τα μέσα εφαρμογής και να αναζωογονηθεί η παγκόσμια εταιρική σχέση για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη·

86. τονίζει ότι η χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη εκπαίδευση, η επιστήμη, η τεχνολογία και 
η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των ΣΒΑ και 
αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης της διακυβέρνησης στον τομέα αυτό· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ενισχυθεί πλήρως η δυνητική 
συμβολή της επιστημονικής κοινότητας· υπογραμμίζει ότι η έννοια της βιώσιμης 
ανάπτυξης και οι κοινωνικές προκλήσεις πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στο 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στα μελλοντικά προγράμματα-πλαίσιο για την 



έρευνα· υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης των μηχανισμών για την ουσιαστική 
μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

87. καλεί την Επιτροπή να εντάξει δεδομένα συναφή με τους ΣΒΑ στα σύνολα δεδομένων 
υψηλής αξίας, όπως ορίζονται στην οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα και τις 
πληροφορίες του δημόσιου τομέα, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν 
όλες τις εκθέσεις για τους ΣΒΑ υπό καθεστώς δωρεάν άδειας·

88. υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης υφιστάμενων και μελλοντικών 
προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ, όπως τα προγράμματα Ορίζων και LIFE, τα οποία 
επιτρέπουν τη συμμετοχή τρίτων χωρών στους τομείς της ενέργειας, της κλιματικής 
αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης·

89. ζητεί να τεθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως πρωταρχικός 
στόχος· υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής αποτελεί 
ζήτημα ανάπτυξης της αλληλεγγύης·

90. τονίζει ότι η επίτευξη των ΣΒΑ στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας, της 
ενέργειας, των υλικών, των πόλεων, της υγείας και της ευημερίας θα μπορούσε να 
διανοίξει ευκαιρίες της αγοράς ύψους άνω των 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ1· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος της ΕΕ για 
μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να 
διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και των 
σύγχρονων υποδομών·

91. υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και της 
παγκοσμιοποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού, είναι σημαντικό να προωθηθεί η 
εφαρμογή υψηλών προτύπων βιωσιμότητας και σε τρίτες χώρες.

°

° °

92. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο στην 
Επιτροπή, στον ΟΟΣΑ, και στα Ηνωμένα Έθνη.

1 Έκθεση της Επιτροπής για τις επιχειρήσεις και την αειφόρο ανάπτυξη , Better Business, 
Better World , Ιανουάριος 2017.


