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P5_TA(2004)0116 

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής οικονομίας 

(προπαρασκευαστική έκθεση)  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας - έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής 

πολιτικής  (2003/2135(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 

Γκέτεμποργκ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2003, 

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της 

οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και της Κοινότητας (για την περίοδο 2003-

2005) (COM(2003) 170), 

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων των 

Βρυξελλών της 20ής και 21ης Μαρτίου και της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 2003, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 

ανάπτυξη, τις επενδύσεις στα δίκτυα και τη γνώση για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση», τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (COM(2003) 690), 

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών 

Θεμάτων της  25ης Νοεμβρίου 2003, 

 έχοντας υπόψη την ακρόαση σχετικά με την έκθεση ανεξάρτητης ομάδας μελέτης 

υψηλού επιπέδου που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής υπό την 

προεδρία του André Sapir, στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής στις 4 Νοεμβρίου 2003, 

 έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής της 

27ης  Νοεμβρίου 2003, 

 έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις – φθινόπωρο 20031, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Επενδύοντας στην έρευνα: το 

πρόγραμμα δράσης για την Ευρώπη» (COM(2003) 226), 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Περισσότερη έρευνα για την Ευρώπη – 

Στόχος: 3 % του ΑΕγχΠ» (COM(2002) 499), 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών σχετικά με την «Πολιτική για την καινοτομία: επικαιροποίηση της 

                                                 
1  Πρόκειται να δημοσιευθούν ως European Economy αριθ. 5/2003. 
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προσέγγισης της Ένωσης με βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας» (COM(2003) 112), 

 έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών 

προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2003) 

564), 

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Μαρτίου 2003 -προπαρασκευαστική έκθεση 

για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής1, της 15ης Μαΐου 2003 

σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής ως προς τους γενικούς προσανατολισμούς των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (περίοδος 2003-2005)2 

και της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 2003 στις Βρυξέλλες3, 

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα τον 

«απολογισμό των εμπειριών που συνέλεξε η ΟΚΕ προκειμένου να αξιολογήσει τον 

οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και την επίδραση επί της απασχόλησης των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που διεξάγονται στην Ένωση» (ECO/109, CESE 

1406/2003), 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Προώθηση 

της στρατηγικής της Λισαβόνας – Μεταρρυθμίσεις για τη διευρυμένη Ένωση» 

(COM(2004) 29), 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο «Κοινή έκθεση για 

την απασχόληση 2003/2004» (COM(2004) 24), 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής  

(A5-0045/2004), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα 

περισσότερα κράτη μέλη, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη ευρώ συρρικνώνεται 

συνεχώς, φέρνοντας την ευρωπαϊκή οικονομία στα πρόθυρα της στασιμότητας (από 

3,5 % του ΑΕγχΠ το 2000 σε 1,5 % το 2001, 0,9 % το 2002 και 0,4 % το 2003), 

Β. εκτιμώντας ότι το έτος 2004 αναμένεται να σημειωθεί οικονομική ανάκαμψη στον 

ευρωπαϊκό χώρο, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές της απασχόλησης επιδεινώθηκαν το 2003, 

αυξάνοντας το ποσοστό ανεργίας σε 8,9 % στη ζώνη ευρώ και σε 8,1 % στο σύνολο της 

ΕΕ, περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό,τι το 2002, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην 

ΕΕ παραμένει στο πολύ υψηλό επίπεδο του 15 %, και θα ανέρχονταν σε 23 % χωρίς τις 

κοινωνικές μεταβιβαστικές πληρωμές, και έως 27 % στις προσχωρούσες χώρες· ότι οι 

                                                 
1  P5_ΤA(2003)0089. 
2  P5_ΤA(2003)0222. 
3   P5_ΤΑ(2003)0459. 
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εισοδηματικές ανισότητες θα αυξηθούν αισθητά με τη διεύρυνση, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής στασιμότητας, οι κοινωνικές δαπάνες 

αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1,5 % του ΑΕγχΠ στην ΕΕ από το 2000, με αποτέλεσμα 

την άσκηση εντονότερων πιέσεων στα δημόσια οικονομικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

φορολόγηση της εργασίας αντιπροσωπεύει περισσότερο από 50 % των συνολικών 

φορολογικών εσόδων, γεγονός που παρεμποδίζει την ανάπτυξη της απασχόλησης, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με συνέχιση της 

πτωτικής τάσης το 2003, και ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση των βασικών συνθηκών 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προκειμένου να τονωθούν οι ιδιωτικές 

επενδύσεις, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανησυχητική μείωση των επενδύσεων επιχειρηματικού 

κεφαλαίου σε σχέση με το ΑΕγχΠ από 0,07 % σε 0,029 % το 2002 δημιουργεί 

σημαντικές δυσκολίες στις ΜΜΕ που διεξάγουν μεγάλο αριθμό ερευνών και ότι υπάρχει 

αυξανόμενη συγκέντρωση διεθνικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης εταιριών της ΕΕ 

στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με αυξανόμενη τάση του φαινομένου της μετανάστευσης 

επιστημονικού δυναμικού, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους σημαντικότερους 

ανταγωνιστές της σε επενδύσεις στο μέλλον, όπως στην έρευνα και ανάπτυξη και στους 

ανθρώπινους πόρους, και ότι οι επιδόσεις της υπολείπονται σε θέματα καινοτομίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη των υπό ένταξη χωρών 

βρίσκονται κατά μέσο όρο πολύ χαμηλότερα του 1% του ΑΕγχΠ και ότι αυτό αποτελεί 

εμπόδιο στην πραγματική σύγκλιση και στην ένταξη στην οικονομία της γνώσης, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ένδειξη για οποιαδήποτε ουσιαστική αύξηση των 

συνολικών επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και ότι οι ανθρώπινοι πόροι αντιστοιχούν 

στο 22 % της παρατηρούμενης αύξησης της παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αύξηση του μέσου επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού κατά ένα χρόνο συνεπάγεται 

αύξηση της ανάπτυξης κατά 5 % βραχυπρόθεσμα και επιπλέον 2,5 % μακροπρόθεσμα,  

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ κατά 13 % όσον αφορά 

το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και 

εκτιμώντας ότι η ΕΕ επενδύει μόνον 1,1 % του ΑΕγχΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

έναντι 3 % που επενδύουν οι ΗΠΑ, όπου περισσότερο από το ήμισυ των επενδύσεων 

προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα σχολικής αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού 

είναι εξαιρετικά υψηλά, καθώς σχεδόν το 20 % των νέων ηλικίας μεταξύ 18 - 24 στην ΕΕ 

εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο το 2002, και ότι η ποιότητα και η ελκυστικότητα της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης δεν ανταποκρίνονται στις νέες 

απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης και στην επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας λόγω της γήρανσης της κοινωνίας μας, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες επενδύσεων στις υπό ένταξη χώρες, ιδιαίτερα στον 

τομέα των δικτύων μεταφορών και του περιβάλλοντος, παραμένουν υψηλές λόγω της 

έλλειψης δημοσίων έργων υποδομής, τα οποία συχνά είναι ακατάλληλα για τις ανάγκες 

και τα πρότυπα των οικονομιών αγοράς, 
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, η Ένωση έθεσε ως 

στόχο να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον 

κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύντομα θα 

έχουν παρέλθει τέσσερα χρόνια χωρίς να έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος πριν από 

το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2004, 

Βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης 

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι απωλέσθη η ώθηση που έδωσε το Συμβούλιο 

της Λισαβόνας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης και 

της κοινωνικής ένταξης λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή της στρατηγικής της 

Λισαβόνας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη σφαιρικότερη στρατηγική της Ένωσης 

για την υλοποίηση οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στρατηγικών 

προσανατολισμένων στην οικονομική μεγέθυνση για την επίτευξη μεγαλύτερης 

ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της πλήρους απασχόλησης, καθώς και για την 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού προτύπου· 

2. επιβεβαιώνει τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώθηκαν στο 

προαναφερθέν από 12 Μαρτίου 2003 ψήφισμά του και ιδίως τις εκκλήσεις για μια 

αναμορφωμένη αγορά εργασίας με ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας και ασφάλειας, για 

την ταχεία εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και για την υπεύθυνη διαχείριση 

του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης· 

3. υπενθυμίζει το δημοκρατικό έλλειμμα στην προσέγγιση της διακυβέρνησης της 

οικονομικής πολιτικής και καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2004 να μη 

συμπεριλάβει μόνον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και όλα τα εθνικά κοινοβούλια 

στη διαδικασία της στρατηγικής της Λισαβόνας, ζητεί δε να διεξαχθούν συζητήσεις σε 

όλα τα εθνικά κοινοβούλια πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· ζητεί να 

εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της 

στρατηγικής της Λισαβόνας ώστε να αυξηθεί η πολιτική συμμετοχή και η δέσμευση 

απέναντι στη στρατηγική· 

4. ζητεί από τα κράτη μέλη και από τις προσχωρούσες χώρες να δρομολογήσουν μια 

συντονισμένη στρατηγική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως αναφέρεται στο 

πρόγραμμα δράσης της Λισαβόνας· 

5. ενθαρρύνει τη βελτίωση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, όπως για 

παράδειγμα τη δυναμικότερη ανάδειξη του ηθικού κύρους της Επιτροπής, με τη 

δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 

μεριμνήσουν για την επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος, ή και να θέσουν σε 

κίνδυνο τη δημοσιονομική τους σταθερότητα, σε περιόδους υψηλής οικονομικής 

ανάπτυξης· 

6. εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των σκοπών και των 

στόχων που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας και των υφιστάμενων  

κατευθυντήριων γραμμών της οικονομικής πολιτικής (ΚΓΟΠ)· εμμένει στην αύξηση της 

συνοχής και της συνέπειας μεταξύ της στρατηγικής της Λισαβόνας, της πρωτοβουλίας 

οικονομικής ανάπτυξης, των ΚΓΟΠ 2003-2005, καθώς και των ευρωπαϊκών 
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κατευθύνσεων στον τομέα της απασχόλησης 2003-2005, και ζητεί την πλήρη και ταχεία 

εφαρμογή των μέσων αυτών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·  

7. παρατηρεί με λύπη την έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού σε όλους τους τομείς της 

στρατηγικής της Λισαβόνας, ζητώντας τον εκσυγχρονισμό των διαφόρων μέσων με 

στόχο την καινοτομία, την ανάπτυξη, τη διατηρησιμότητα και την κοινωνική συνοχή· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 

τα απαραίτητα πολιτικά μέτρα με στόχο, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της βέλτιστης 

θέσπισης κανόνων δικαίου, τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού κλίματος, ευνοϊκού προς 

την επιχειρηματική πρωτοβουλία, την καινοτομία και τη βιομηχανική 

ανταγωνιστικότητα, και υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 

Υπουργών για την Ανταγωνιστικότητα της 26ης/27ης Νοεμβρίου 2003· 

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις μεθόδους εκτίμησης των 

συνεπειών των νομοθετικών προτάσεων, και ειδικότερα να εξετάζει τον αντίκτυπο των 

νομοθετικών προτάσεων που ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρακωλύει την 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 

υπέρμετρες κανονιστικές παρεμβάσεις εμποδίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία να καλύψει 

το χαμένο έδαφος και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της κάτω του μέσου 

όρου αύξησης της παραγωγικότητας· 

10. τονίζει ότι η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελεί προϋπόθεση για την 

οικονομική επιτυχία και την κοινωνική ευημερία στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόζουν με συνέπεια τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις που αποσκοπούν στην 

κατάργηση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά καθώς και των φορολογικών φραγμών· 

11. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία οικονομικής ανάπτυξης ως μία από καιρό αναμενόμενη 

ένδειξη οικονομικής διακυβέρνησης, προκειμένου να τονωθεί η εμπιστοσύνη και να 

εκδηλωθεί προσήλωση στη στρατηγική της Λισαβόνας, με τη δημιουργία μιας εταιρικής 

σχέσης για επενδύσεις σε δίκτυα, έρευνα και καινοτομία· παρ’ όλα αυτά, εκφράζει τη 

λύπη του για την απουσία πρωτοβουλιών στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον 

τεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και σημειώνει με μεγάλη ανησυχία 

ότι δεν προβλέπονται μέτρα επένδυσης σε ανθρώπινους πόρους·   

12. τονίζει ότι χρειάζονται συντονισμένα μέτρα ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και ο 

αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός· προτείνει, ως πρόσθετο τρόπο χρηματοδότησης 

επενδύσεων στην ανάπτυξη, να βελτιωθεί η είσπραξη των κρατικών εσόδων, με έμφαση 

στο ευρύτατα διαδεδομένο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, το οποίο αποστερεί από τα 

κράτη μέλη σημαντικούς δημοσιονομικούς πόρους· ζητεί από την Επιτροπή να 

συνεργασθεί με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία ενός συστήματος σύμπραξης και 

συγκριτικής αξιολόγησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδίως σε τομείς όπως 

ο ΦΠΑ (στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών)· 

Επενδύσεις στο μέλλον: 

Πολιτική για την απασχόληση, ανθρώπινοι πόροι, στρατηγική για τις δεξιότητες, έρευνα και 

ανάπτυξη και κοινωνία κοινωνικών υπηρεσιών 
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13. θεωρεί ότι οι επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, καθώς και 

προϋπόθεση για την κοινωνία της γνώσης και για την οικονομία της· επίσης θεωρεί ότι οι 

επενδύσεις αυτές είναι κρίσιμες για την τεχνολογική αλλαγή και καινοτομία, και 

αποτελούν βασικό παράγοντα για την αύξηση της συμμετοχής στην απασχόληση και για 

τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής 

συνοχής· τάσσεται υπέρ του να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας 

στην εργασία, η οποία συμβαδίζει με την πρόοδο για την πλήρη απασχόληση, υψηλότερη 

παραγωγική ανάπτυξη και καλύτερη κοινωνική συνοχή και αποτελεί έναν από τους 

πρωταρχικούς στόχους των Κατευθυντήριων Γραμμών για την απασχόληση για την 

περίοδο 2003-2005· περαιτέρω, τονίζει τη σπουδαιότητα των δέκα ειδικών 

κατευθυντηρίων γραμμών που στηρίζουν τους στόχους αυτούς, και ειδικότερα των 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διά βίου μάθηση, την ισότητα των φύλων, την 

προσαρμοστικότητα, την ικανοποιητική αμοιβή της εργασίας, την ένταξη και την 

αδήλωτη εργασία· 

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να περιορίσουν το ποσοστό διακοπής της σχολικής φοίτησης, 

να βελτιώσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και 

να αυξήσουν το ποσοστό του πληθυσμού που ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, την εκπαίδευση μετά το δευτεροβάθμιο κύκλο και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση μέχρι το 2010· ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα ώστε ο 

ιδιωτικός τομέας να αυξήσει τις επενδύσεις στη διά βίου εκπαίδευση των 

απασχολούμενων σε αυτόν, θα πρέπει δε στο πλαίσιο αυτό να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη 

οι δυνατότητες και ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· επιβεβαιώνει στο 

σημείο αυτό την κοινή ευθύνη και την ανάγκη μιας αυξημένης προσήλωσης που πρέπει 

να επιδείξουν τα κράτη μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι προκειμένου να 

εφαρμόσουν στην πράξη το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης· τονίζει ότι πρέπει να 

βελτιωθεί στο πλαίσιο των μικρών επιχειρήσεων η αναγνώριση των άτυπα αποκτηθεισών 

δεξιοτήτων· 

15. ζητεί από την Ένωση να ενσωματώσει στην πρωτοβουλία για την οικονομική ανάπτυξη 

μια στρατηγική για τις δεξιότητες, και ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 

γνώσεων και δεξιοτήτων, με εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών για την εκπαίδευση, 

τη διά βίου μάθηση και τα συνταξιοδοτικά συστήματα· ζητεί τη δημιουργία ενός κοινού 

ευρωπαϊκού πλαισίου αναφορών (Europass) με αρχές, κριτήρια και βασικούς δείκτες για 

εξασφάλιση της ποιότητας και επικύρωσης της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, 

ώστε να βελτιωθούν η ποιότητα και η κινητικότητα· 

16. αναγνωρίζει την ανάγκη να αρθούν τα υφιστάμενα νομικά και διοικητικά εμπόδια στην 

κινητικότητα, αλλά τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ξεκινήσει η Επιτροπή διάλογο με τους 

κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων των νέων 

κρατών, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός όσον αφορά τους μισθούς 

και τις συνθήκες εργασίας· 

17. συνιστά να επικεντρωθεί η στρατηγική για τις δεξιότητες και για την απασχόληση 

ιδιαίτερα στις γυναίκες –προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών με 

εξειδίκευση στην επιστήμη και την τεχνολογία–, στους μεγαλύτερους σε ηλικία 

εργαζόμενους, στους μετανάστες και στους νεοεισερχόμενους στον επαγγελματικό βίο· 

ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε μια κοινωνία κοινωνικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της 

κοινωνίας αυτής, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στην απασχόληση και να βελτιωθεί ο 
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συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για άνδρες και γυναίκες· 

ζητεί από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την πραγματοποίηση του στόχου που έθεσε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την 

παροχή παιδικής μέριμνας μέχρι το 2010 για τουλάχιστον 90 % των παιδιών από 3 ετών 

έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και για τουλάχιστον 33 % των παιδιών 

κάτω των 3 ετών, ώστε να αντιμετωπισθεί η πρόκληση της οικονομίας και της κοινωνίας 

της γνώσης, της οποίας ο πληθυσμός γερνάει· 

18. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη μείωση των επενδύσεων στην οικονομία της γνώσης, 

την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε επενδύσεις στον τομέα της έρευνας 

και της ανάπτυξης και την ανοδική πορεία του φαινομένου μετανάστευσης 

επιστημονικού δυναμικού, την αυξανόμενη συγκέντρωση διεθνικών δαπανών στον τομέα 

της έρευνας και ανάπτυξης εκ μέρους εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ, 

γεγονός που υποδηλώνει τη μειωμένη ελκυστικότητα της ΕΕ ως χώρου για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για τη βιομηχανία, και τη σημαντική μείωση της 

δραστηριότητας κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου· καλεί τα κράτη μέλη να 

αυξήσουν τον αριθμό και την ελκυστικότητα των ερευνητικών θέσεων και να βελτιώσουν 

την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών ώστε να αποφευχθεί η μετανάστευση 

επιστημονικού δυναμικού στις ΗΠΑ. 

19. ζητεί επείγουσα κινητοποίηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα για έρευνα και 

ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιχειρηματικά κεφάλαια για την αρχική ώθηση και 

την εκκίνηση πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ· 

20. ενθαρρύνει τη βελτίωση των προϋποθέσεων-πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη στην 

Ευρώπη, όπως είναι π.χ. φιλικότερες προς την έρευνα και την καινοτομία κρατικές 

ενισχύσεις και κανόνες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, η δημιουργία νομικού πλαισίου 

για τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, κατάλληλα συστήματα δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και ανθρώπινοι πόροι με προσόντα υψηλού επιπέδου, 

προσαρμοστικότητα και κινητικότητα· ζητεί τη δημιουργία μιας ισχυρής δημόσιας 

ερευνητικής βάσης με δεσμούς με τη βιομηχανία στο πλαίσιο κοινοτικών περιφερειακών 

πολιτικών και πολιτικών συνοχής της ΕΕ και στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών 

μέσων που αφορούν ιδιαίτερα τις προσχωρούσες χώρες· ζητεί τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού χώρου έρευνας· ενθαρρύνει το άνοιγμα των εθνικών συστημάτων και 

προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στη διεθνική συνεργασία· 

21. σημειώνει με ανησυχία ότι η Ευρώπη έχασε το προβάδισμα στον τομέα των φιλικών προς 

το περιβάλλον τεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια· 

υπενθυμίζει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που σχεδιάσθηκε στο Συμβούλιο του 

Γκέτεμποργκ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001 και ζητεί να τεθεί στο επίκεντρο μιας 

συνεκτικής βιομηχανικής πολιτικής που θα ευνοεί την εισαγωγή νέων και φιλικών προς 

το περιβάλλον τεχνολογιών, όπως η νανοεπικοινωνία και η βιοεπικοινωνία, και άλλων 

καθαρών τεχνολογιών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, των επενδύσεων για την 

άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και των μεταφορών· υποστηρίζει, ιδιαίτερα, 

την ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών αυτών και τα σχέδια εκείνα που στόχο έχουν τη 

μετατροπή της έρευνας σε οικονομικά βιώσιμη καινοτομία, αναγνωρίζοντας το 

αναπτυξιακό δυναμικό τους· 

22. τονίζει τη σημασία της μείωσης της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές 

πετρελαίου, οι οποίες αποτελούν βαρύ φορτίο από πλευράς πολιτικού κόστους και 
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αστάθειας τιμών· χαιρετίζει τις τεχνολογικές πλατφόρμες ως την ευρωπαϊκή εταιρική 

σχέση για μια οικονομία του υδρογόνου· ενθαρρύνει τις περαιτέρω επενδύσεις στις 

αποδοτικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα μειώσουν την αστάθεια του 

κόστους ανά μονάδα ενέργειας, θα αυξήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 

θα είναι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον, και ενδεχομένως θα αποτελέσουν 

έναυσμα για μια βιομηχανική επανάσταση παρόμοια με τη βιομηχανική επανάσταση στις 

ΗΠΑ της οποίας ηγήθηκε ο τομέας της πληροφορικής· 

23. ζητεί να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με ιδιαίτερη στήριξη 

για τις ΜΜΕ, και να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική· υποστηρίζει 

μέτρα για να ιδρυθούν και να παραμείνουν τα βιομηχανικά κέντρα έρευνας και 

ανάπτυξης εντός της ΕΕ· ενθαρρύνει την αύξηση της δημόσιας χρηματοοικονομικής 

στήριξης προς τις επιχειρήσεις έρευνας και ανάπτυξης· ζητεί εντατικότερη συνεργασία 

μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων και του βιομηχανικού κόσμου με ιδιαίτερη 

έμφαση στις ΜΜΕ, μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανίας στον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων για τη δημόσια έρευνα αλλά και ουσιαστική αύξηση της 

χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε αυτήν· υποστηρίζει την 

προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας των ερευνών που χρηματοδοτούνται από 

δημόσιους πόρους ή από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους στη βιομηχανία και την 

αξιοποίηση των επιπρόσθετων ωφελειών (spin-off)· χαιρετίζει τα δίκτυα ποιότητας, τις 

εταιρικές σχέσεις έρευνας και ανάπτυξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, τα φυτώρια 

επιχειρήσεων και τις ομαδοποιήσεις επιχειρήσεων που οδηγούν σε μεταφορά τεχνολογίας 

και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης· καλεί την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναπτύξει νέες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για να 

ενισχύσει την ανάπτυξη και την εισαγωγή στην αγορά νέων τεχνολογιών, όπως είναι 

μεταξύ άλλων τα ομαδοποιημένα δάνεια για ειδικές ερευνητικές δραστηριότητες, οι 

τεχνολογικές πλατφόρμες και οι απλοποιημένες διαδικασίες δανεισμού για μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις· 

24. χαιρετίζει τον ενισχυμένο ρόλο και τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες της ΕΤΕΠ και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο πλαίσιο αυτό και ζητεί την πλήρη χρήση των 

δανειακών διευκολύνσεων των οργάνων της ΕΤΕΠ· 

25. συνιστά, συγκεκριμένα, το περιθώριο ελιγμών που παρέχεται στο πλαίσιο των ισχυουσών 

δημοσιονομικών προοπτικών να χρησιμοποιηθεί τώρα, με πλήρη αξιοποίηση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ και των ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδιαίτερα των διαρθρωτικών 

ταμείων, ώστε να αντικατοπτρίζεται και να εφαρμόζεται καλύτερα η στρατηγική της 

Λισαβόνας· 

ο 

ο        ο 

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και στις 

κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στους κοινωνικούς εταίρους. 

 


