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P5_TA(2004)0114 

Εαρινή Σύνοδος του Συμβουλίου: συνέχεια της στρατηγικής της Λισσαβώνας  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία της εαρινής 

διάσκεψης κορυφής 2004   

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας στις 23 

και 24 Μαρτίου 2000, 

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας στις 7, 8 και 

9 Δεκεμβρίου 2000, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ατζέντα της Κοινωνικής 

Πολιτικής (COM(2000) 379) 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας συμφώνησε στο 

στρατηγικό στόχο να καταστεί η ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική βασιζόμενη 

στη γνώση οικονομία στον κόσμο με παρόμοιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρους 

απασχόλησης, μειωμένης φτώχειας και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές καθοδικές οικονομικές τάσεις, η δημογραφική 

πρόκληση της ΕΕ και η συνύπαρξη στην ΕΕ υψηλού ποσοστού ανεργίας και έλλειψης 

θέσεων εργασίας απαιτούν εντονότερες προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 

Λισσαβώνας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας δεν θα 

επιτευχθούν στην περίπτωση που δεν βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό οι παρούσες τάσεις, 

Οικονομικές και νομισματικές πτυχές 

1. τονίζει ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ είναι το καλύτερο 

συνολικό μέσον που διαθέτει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές 

δημογραφικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και τις προκλήσεις όσον αφορά 

την απασχόληση, προκειμένου να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική 

βασιζόμενη στη γνώση οικονομία παγκοσμίως, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 

με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή· 

2. επισημαίνει την ανάγκη για μαζικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

μέτρα εξοικονόμησης και αποδοτικότητας ενέργειας, των οποίων η απόσβεση θα έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί μεσοπρόθεσμα λόγω της μείωσης των ενεργειακών δαπανών της 

Ευρώπης, της αξημένης ασφάλειας παροχής, και, τελευταία αλλά εξίσου σημαντικά, 

μέσω του «διπλού κέρδους»της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, ιδίως από την άποψη της αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών· 

3. ζητεί, στο πλαίσιο της επικείμενης διεύρυνσης της ΕΕ και της επείγουσας ανάγκης για 

οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης: 
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 συγκεκριμένο και αποτελεσματικό συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών των 

κρατών μελών στο πλαίσιο των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών της οικονομικής 

πολιτικής (ΓΚΓΟΠ) προκειμένου να εφαρμοστεί η Ατζέντα της Λισσαβώνας και του 

Γκέτεμποργκ και να επιτευχθούν οι στρατηγικοί της στόχοι· 

 συνοχή και συνέπεια μεταξύ τόσο της ταχείας εφαρμογής των διαφόρων οικονομικών 

μέσων της στρατηγικής της Λισσαβώνας, όπως ΓΚΓΟΠ 2003-2005, Ευρωπαϊκές 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση 2003-2005,  Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή 

Πρωτοβουλία και 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, στο πλαίσιο του Συμφώνου 

Ανάπτυξης και Σταθερότητας· 

 επίσπευση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

ρυθμιστικό κλίμα που θα οδηγήσει στις επενδύσεις, την έρευνα και την ανάπτυξη, το 

επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· 

4. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις φορολογικές πολιτικές τους 

συνολική στρατηγική βασιζόμενη στις αυξημένες επενδύσεις σε ανθρωπίνους πόρους, 

στην καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία, τις 

δεξιότητες, την εφ' όρου ζωής μάθηση, την ανανεώσιμη ενέργεια και τη φιλική προς το 

περιβάλλον τεχνολογία· τονίζει ότι η στρατηγική αυτή θα έπρεπε να αναληφθεί σε ένα 

πλαίσιο βιώσιμων δημοσίων οικονομικών· χαιρετίζει την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή 

πρωτοβουλία ως τον καταλύτη που θα επισπεύσει την εφαρμογή της στρατηγικής της 

Λισσαβώνας και μια από καιρό αναμενόμενη ένδειξη με στόχο την αύξηση της 

εμπιστοσύνης και υπενθυμίζει επιπλέον τον ουσιαστικό ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων 

για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης· 

5. είναι πεπεισμένο ότι απαιτείται μία έξυπνη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης προκειμένου να αποκατασταθεί ταχύτερα η ισορροπία της ευρωπαϊκής 

οικονομίας· 

6. υπογραμμίζει την ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων για την εφαρμογή της στρατηγικής της 

Λισσαβώνας και ως εκ τούτου: 

 υπενθυμίζει το ρόλο του συντονισμού και προτείνει αυξημένο εποπτικό ρόλο της 

Επιτροπής· 

 θεωρεί σκόπιμο να συμπεριλαμβάνει το Συμβούλιο ECOFIN όχι μόνο τους υπουργούς 

οικονομικών της ΕΕ αλλά και τους υπουργούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

μακροοικονομικά θέματα όταν τα δύο αυτά καθήκοντα δεν τα αναλαμβάνει το ίδιο 

μέλος της κυβέρνησης· 

 ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο 

συγκεκριμένων εθνικών υπουργών και παραγόντων που εμπλέκονται στην εφαρμογή 

της στρατηγικής της Λισσαβώνας· 

7. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα που 

διαπιστώθηκε στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών για το συντονισμό της 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα, καλεί 

όλα τα εθνικά κοινοβούλια να υποστηρίξουν ενεργά την στρατηγική της Λισσαβώνας· 

Βιομηχανικές πτυχές 
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8. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει έμφαση τόσο στην απασχόληση 

όσο και στη συνολική ανταγωνιστικότητα, τονίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι 

απλώς θέμα περικοπής των εξόδων από τις εταιρείες αλλά η εξασφάλιση του ότι οι 

ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα λειτουργούν σε ισότιμους όρους, περιλαμβανομένου του 

καλύτερου εταιρικού δικαίου και της διακυβέρνησης των ομίλων που θα ευνοήσουν το 

επιχειρηματικό πνεύμα και την προσαρμοστικότητα· 

9. καλεί τα κράτη μέλη (1%) και τον ιδιωτικό τομέα (2%) να αυξήσουν τις επενδύσεις τους 

στο μέλλον ώστε να ανέλθουν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως 

το 2010· καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν αξιόπιστα εθνικά σχέδια εφαρμογής, μαζί με 

τα αρχικά αποτελέσματα έως τα μέσα του 2004· 

10. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει αυστηρότητα κινώντας διαδικασίες προσφυγής επί 

παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν εφάρμοσαν έγκαιρα τη νομοθεσία της ΕΚ, 

περιλαμβανομένου του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε 

όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί αναγκαία τη σταδιακή εφαρμογή για τη μεταφορά του 

σχεδίου δράσης e-Europe προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές 

τα δίκτυα ευρέως φάσματος· 

11. εγκρίνει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη βασική έρευνα· εγκρίνει ως εκ τούτου 

την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και τη δέουσα χρηματοδότησή 

του· υποστηρίζει τη συμπερίληψη θεμάτων που αφορούν την παιδεία,  την κατάρτιση και 

την απόκτηση προσόντων στη βιομηχανική πολιτική· 

12. ζητεί από τα κράτη μέλη, όταν εισάγουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε νομικό, 

οικονομικό και φορολογικό πλαίσιο, να πράξουν τούτο κατά τρόπον που θα επιτρέψει 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της 

Λισσαβώνας και να επωφεληθούν από τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του Χάρτη 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων· ζητεί γενικότερα να εκπληρωθούν χωρίς καθυστέρηση οι 

δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων· εγκρίνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 

Καινοτομίας, μεταξύ άλλων και με περιφερειακά δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων· 

θεωρεί ζωτικό να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 

κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου· επιθυμεί την καθιέρωση ευνοϊκών 

φορολογικών ρυθμίσεων για τη μεταφορά ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· 

13. υποστηρίζει μια εδραιωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, βασιζόμενη στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, προς τους τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως η πολιτική αεροπλοΐα, η 

άμυνα και το διάστημα (όπως Galileo), η νανοτεχνολογία, οι κινητές επικοινωνίες, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο καθαρός άνθρακας και η υγεία· προτείνει, όσον αφορά 

τους βιομηχανικούς τομείς που αντιμετωπίζουν παρακμή, να καθορίσει η Επιτροπή 

κριτήρια για τον εντοπισμό τομέων όπου απαιτείται ανάληψη δράσης από τις εταιρείες 

εις τρόπον ώστε να αποκαλυφθούν νέες ευκαιρίες της αγοράς, να αλλάξει η διοίκηση και 

να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, με την εποικοδομητική συμμετοχή των 

εργαζομένων· 

14. χαιρετίζει τη χρησιμοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων προκειμένου να βοηθηθεί με 

επενδύσεις υποδομής η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η καινοτομία· αποδίδει 

μεγάλη σημασία στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας για την ολοκλήρωση 

των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη συνδυασμένων 

συστημάτων παραγωγής ενέργειας θα συμβάλει στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στον 
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ανταγωνισμό και στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν στο Κιότο· 

15. ζητεί να επισπευσθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της 

βιοτεχνολογίας· εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας  

98/44/ΕΚ1 σχετικά με τη νομική προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων στα δίκαια 

των κρατών μελών· ζητεί από το Συμβούλιο να δώσει λύσεις σε εκκρεμούντα θέματα 

σχετικά με τη ρύθμιση και την κοινοτική ευρεσιτεχνία χωρίς καθυστέρηση· 

Πτυχές απασχόλησης 

16. τονίζει εκ νέου τη σημασία της στρατηγικής της Λισσαβώνας· διακρίνει ως εκ τούτου την 

ανάγκη να επισπευστεί η εφαρμογή της Ατζέντα της Λισσαβώνας όσον αφορά το 

στενότερο συντονισμό της ΕΕ και των κρατών μελών στους τομείς της οικονομίας, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής και διαρθρωτικής πολιτικής και τονίζει την ανάγκη 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με έναν σαφή χάρτη πορείας και αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα· 

17. ζητεί να ενισχυθεί η πολιτική της Λισσαβώνας με συγκεκριμένα μέτρα ώστε να δοθεί 

ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· χαιρετίζει τον ενισχυμένο 

συγχρονισμό των διαδικασιών συντονισμού, εκφράζει όμως την ανησυχία γιατί τα 

στοιχεία της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης δεν διαδραματίζουν εξέχοντα 

ρόλο· 

18. χαιρετίζει την απλούστευση των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση· 

συμφωνεί με την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή και η ενσωμάτωση στην αγορά 

εργασίας, ιδιαίτερα για τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, τις ευάλωτες ομάδες και τις 

γυναίκες με τα κατάλληλα μέτρα και ένα καλύτερο ισοζύγιο εργασιακού βίου· καλεί την 

Επιτροπή να ελέγξει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των δύο οδηγιών της ΕΕ για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων στην καθημερινή ζωή και στους χώρους εργασίας βάσει 

φύλου, φυλετικής ή εθνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποίθησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 

σεξουαλικού προσανατολισμού· 

19. επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερες θέσεις 

εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βασιζόμενη στη γνώση οικονομία και τούτο 

να επιτευχθεί σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους χωρίς να μειώνονται τα 

ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων· φρονεί ότι οι μεταρρυθμίσεις 

πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας και 

ασφάλειας, π.χ. με έναν καλύτερο συνδυασμό προσφοράς και ζήτησης εργατικού 

δυναμικού και με τη δίκαιη ανταμοιβή της εργασίας· τονίζει την ανάγκη για 

περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο όπως παιδεία 

υψηλότερου επίπεδου, δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση· αναμένει να καταλήξει 

σε πρακτικά μέτρα η πολιτική συναίνεση για την οικονομική και κοινωνική ανάγκη όσον 

αφορά την εφ' όρου ζωής εκπαίδευση· 

20. χαιρετίζει την έκθεση της Ειδικής Ομάδας Εργασίας του Νοεμβρίου 2003, που 

περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη της προσέγγιση ανά χώρα με συστάσεις για το σύνολο 

των 25 χωρών και υπογραμμίζει τις κύριες απαιτήσεις της προκειμένου να δοθεί ώθηση 

στην παραγωγικότητα και την απασχόληση στην Ευρώπη· χαιρετίζει επίσης την 

προσέγγιση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής με θέμα τη μετανάστευση, την 

                                                 
1  EE L 213 της 30.7.1998, σ. 13. 
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κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (COM(2003)336) που συνδέεται με τη 

στρατηγική της Λισσαβώνας, το δημογραφικό έλλειμμα και την ανάγκη για μια καλύτερη 

διαχείριση των πολιτικών μετανάστευσης· 

21. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δέσμευσης και πολιτικής βούλησης των κρατών 

μελών και ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την 

Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής πλήρως, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και σε 

πλαίσιο σεβασμού των υπευθύνων μερών και των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων· 

επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για ειδικούς εθνικούς στόχους, προκειμένου να 

ελέγχονται και να εφαρμόζονται οι επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη 

μεταφορά της ευρωπαϊκής στρατηγικής στα εθνικά προγράμματα· επιμένει στην εμπλοκή 

των κοινοβουλίων των κρατών μελών των κοινωνικών εταίρων και όλων των σχετικών 

παραγόντων· 

22. θεωρεί ότι ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 

κοινωνικό τομέα και την αγορά εργασίας και είναι επίσης βασικό μέσο για την ανάπτυξη 

ενός προορατικού μακροοικονομικού διαλόγου με αμοιβαία υποστηριζόμενες 

οικονομικές κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης· 

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επικεντρωθεί στην εφαρμογή του κοινωνικού 

κεκτημένου· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές 

απασχόλησης καθώς και τα μέσα μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, περιλαμβανομένου του 

ελέγχου της εφαρμογής τόσο του κεκτημένου όσο και των μεθόδων ανοικτού 

συντονισμού για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική πρόνοια, 

καθώς και την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να ενισχύσουν την πρακτική εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στους τομείς της 

υγείας και της ασφάλειας· 

24. συμφωνεί στην ανάγκη να αρθούν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια στην κινητικότητα, 

τονίζει όμως και πάλι την ανάγκη να συμβουλευτεί η Επιτροπή τους κοινωνικούς 

εταίρους, ακόμη και στα νέα κράτη μέλη, ώστε να καθοριστούν ελάχιστες ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές στον τομέα του εργασιακού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης για 

τους «μόνιμα» διακινούμενους εργαζόμενους, εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται ο 

αθέμιτος ανταγωνισμός που βασίζεται σε μισθούς και όρους· 

Περιβαλλοντικές πτυχές 

25. εκφράζει την αντίθεσή του για τη μείωση του αριθμού των δεικτών σε σχέση με τον 

κατάλογο που ενεκρίθη όσον αφορά τους σκοπούς του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

του 2003 και που η ανακοίνωση της Επιτροπής για τους διαρθρωτικούς δείκτες 

(COM(2003) 585) σχετικά με την αναθεώρηση της προόδου και εφαρμογής των 

στρατηγικών της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ μειώνει δραστικά, και καλεί 

επειγόντως το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τους δείκτες βιοποικιλότητας προκειμένου να 

είναι σε θέση να αξιολογήσει την τήρηση των υποχρεώσεων της ΕΕ τις οποίες ανέλαβε 

βάσει της απόφασης 1600/2002/ΕΚ1 στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος δράσης για το 

περιβάλλον (6ο ΠΔΠ), προκειμένου να σταματήσουν οι απώλειες βιοποικιλότητας έως το 

2010 στην ΕΕ, καθώς και στο σχέδιο εφαρμογής που ενεκρίθη στην παγκόσμια διάσκεψη 

κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2015 συνολικά· εκφράζει επιπλέον την 

                                                 
1 ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1. 
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ανησυχία του γιατί το πρόγραμμα καθορισμού δεικτών για μια περίοδο 3 ετών δεν 

εγγυάται επαρκή ελαστικότητα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα νέα γεγονότα, οι 

αναθεωρήσεις της πολιτικής (όπως η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης 2004) ή το χρονικό 

διάστημα που απαιτούν οι νέες πολιτικές μέχρι να γίνουν ορατές οι επιπτώσεις· 

26. θεωρεί επιπλέον ότι η χρήση δεικτών θα έπρεπε να συνδέεται, όπου τούτο είναι δυνατόν, 

με σαφείς στόχους και μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των στόχων 

προτεραιότητας και να συντονίζονται κατά τον δέοντα τρόπο με το 6ο ΠΔΠ· 

27. ζητεί τον καθορισμό ετησίων δεικτών για όλους τους τομείς δραστηριότητας που 

εντοπίζονται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Γκέτεμποργκ, δεδομένου ότι αυτός 

είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης της προόδου όσον αφορά τους στόχους που 

καθορίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής· 

28. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με την θεματική στρατηγική για τη βιώσιμη χρήση των 

φυσικών πόρων που καθορίστηκε στο πλαίσιο του 6ου ΠΔΠ να προσδιορίσει και να 

προτείνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι φυσικοί 

πόροι χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο· πιστεύει ότι 

προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τα συμπεράσματα του Γκέτεμποργκ όσον 

αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθεί και να 

ενθαρρυνθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 

από την αυξημένη χρήση πόρων και ζητεί επειγόντως από το Συμβούλιο να καλέσει την 

Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα σχετικά τμήματα της νομοθεσίας θα προβλέπουν τη 

μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων· 

29. υπενθυμίζει την απόφαση 1600/2002/ΕΚ με την οποία καλείται η Επιτροπή να καθορίσει 

κατάλογο επιδοτήσεων που είναι ασύμβατες με τη βιώσιμη ανάπτυξη και να υποβάλει 

επειγόντως τις δέουσες προτάσεις για την κατάργησή τους· εκφράζει τη λύπη του γιατί 

παρά τα συμπεράσματα του ανοιξιάτικου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2003 το 

Συμβούλιο ECOFIN δεν έλαβε μέτρα για τη μείωση των επιδοτήσεων αυτών που έχουν 

σημαντικά αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον· 

30. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια ετήσια επιθεώρηση της πολιτικής 

περιβάλλοντος που θα συμβάλει επίσης στην προετοιμασία των εαρινών Ευρωπαϊκών 

Συμβουλίων, εκφράζει όμως τις ανησυχίες του σχετικά με την πρόταση για «μια νέα 

προσέγγιση στην εφαρμογή» και υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η συμμόρφωση με την 

κοινοτική νομοθεσία και τη δέουσα μεταφορά της τελευταίας στα εθνικά δίκαια 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της βιώσιμης 

στρατηγικής περιβάλλοντος της ΕΕ· 

31. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει διάσκεψη φορέων συμφερόντων με θέμα την 

αποτελεσματικότητα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Γκέτεμποργκ, κατά 

τρόπον ώστε να αποκομιστούν διδάγματα από την κτηθείσα εμπειρία και να μπορέσει η 

νέα Επιτροπή να εγκρίνει μια φιλόδοξη στρατηγική στο πλαίσιο της εντολής της· 

32. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα 

χρησιμοποιείται για την προώθηση της βιωσιμότητας και ως εκ τούτου να προβεί σε 

αξιολογήσεις των επιπτώσεων της βιωσιμότητας σε όλες τις δαπάνες της ΕΕ, 

περιλαμβανομένης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, των Διαρθρωτικών Ταμείων και 

των ερευνητικών προγραμμάτων κατά έναν ανοικτό και διαφανή τρόπο· 
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33. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας και οι 

δεσμεύσεις του Γιοχάνεσμπουργκ θα ληφθούν υπόψη στις δραστηριότητές της και 

επαναλαμβάνει επιπλέον το αίτημά του για ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα 

υποβάλει αναφορά για την εφαρμογή της διαδικασίας του Γιοχάνεσμπουργκ στο πλαίσιο 

της εαρινής συνοπτικής έκθεσης· 

34. υποστηρίζει τους στόχους της συμμαχίας ανανεώσιμης ενέργειας του Γιοχάνεσμπουργκ 

για την προώθηση ανανεωσίμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει την 

έγκριση χρονοδιαγράμματος με φιλόδοξους στόχους στον τομέα της ανανεώσιμης 

ενέργειας στο πλαίσιο της συμμαχίας αυτής· 

Τελικές σκέψεις 

35. καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2004 να αναλάβει έναν πραγματικό διάλογο με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να δοθεί νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισσαβώνας, και 

ζητεί ως εκ τούτου τον προσδιορισμό του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

προετοιμασία των ετησίων εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων· 

36. τονίζει την ανάγκη πλήρους συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τρόπον 

ώστε η μέθοδος ανοικτού συντονισμού να έχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα, η 

δε συνέχεια της διαδικασίας της Λισσαβώνας να μην είναι καθαρά διακυβερνητική· 

ο 

ο       ο 

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

 


