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΄ ν πιστω
΄ νεται
22. ζητει΄ να ενσωµατωθει΄ στο νοµικο΄ πλαι΄σιο η αρχη΄ κατα΄ την οποι΄α σε ο΄λα τα ο΄ργανα πληρωµω
ολο΄κληρο το ποσο΄ που αναφε΄ρεται στην εντολη΄ πληρωµη΄ς στο λογαριασµο΄ του λη΄πτη χωρι΄ς κρατη΄σεις, εφο΄σον ο
λη΄πτης δεν ΄εχει συµφωνη΄σει απο΄ κοινου΄ µε το χρηµατοπιστωτικο΄ του ΄δρυµα
ι
ρητω΄ς ειδικη΄ ρυ΄θµιση, περι΄πτωση
κατα΄ την οποι΄α γνωστοποιει΄ται µε σαφη΄νεια στον λη΄πτη το υ΄ψος και η µορφη΄ της κρα΄τησης·
23. χαιρετι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να οριστει΄ η ΕΕ ως ενιαι΄ο νοµικο΄ πλαι΄σιο σε συνα΄ρτηση µε την
ειδικη΄ συ΄σταση VII της οµα΄δας χρηµατοπιστωτικη΄ς δρα΄σης για το ξε΄πλυµα χρη΄µατος· φρονει΄, ωστο΄σο, ο΄τι για
εµβα΄σµατα που καταβα΄λλονται τοις µετρητοι΄ς θα θεσπιστου΄ν οριακε΄ς τιµε΄ς· επισηµαι΄νει ο΄τι οι «αποτελεσµατικε΄ς,
΄ ρισης εµβασµα΄των, οι οποι΄ες δεν περιλαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α
βασιζο΄µενες στους κινδυ΄νους διαδικασι΄ες αναγνω
δεδοµε΄να» δεν ει΄ναι πραγµατοποιη΄σιµες απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη·
24. καλει΄ τον τραπεζικο΄ τοµε΄α µετ’ επιτα΄σεως να αυξη΄σει σταθερα΄ σε συνεργασι΄α µε τη βιοµηχανι΄α της τεχνο΄ ν µε΄σω ∆ιαδικτυ΄ου και
λογι΄ας της πληροφορι΄ας και τις εποπτικε΄ς αρχε΄ς την ασφα΄λεια των τραπεζικω΄ν συναλλαγω
΄ νει τους πελα΄τες µε ευ΄ληπτο τρο΄πο σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους και τα προληπτικα΄ µε΄τρα που πρε΄πει να
να ενηµερω
λαµβα΄νονται·
25. αναγνωρι΄ζει το ο΄φελος που θα αποκοµι΄σουν οι καταναλωτε΄ς απο΄ την µει΄ωση του µεγι΄στου χρο΄νου για την
΄ ν των πιστω΄σεων απο΄ ΄εξι σε τρεις εργα΄σιµες ηµε΄ρες· εν του΄τοις, συµφωνει΄ µε την α΄ποψη
εκτε΄λεση των µεταφορω
της Επιτροπη΄ς ο΄τι οι διασυνοριακε΄ς µεταφορε΄ς πιστω΄σεων, σε νο΄µισµα α΄λλο απο΄ το ευρω΄, δεν ει΄ναι ακο΄µα ΄ετοιµες
΄ σεων που εκτελου΄νται σε ευρω
΄,
απο΄ τεχνικη΄ς πλευρα΄ς ω΄στε να τεθου΄ν στο αυτο΄ επι΄πεδο µε τις µεταφορε΄ς πιστω
΄ σεων σε νο΄µισµα α΄λλο απο΄ το ευρω΄ θα πρε΄πει να επιδιω
΄ ξουν να
µολονο΄τι οι διασυνοριακε΄ς µεταφορε΄ς πιστω
φθα΄σουν στο ΄διο
ι
επι΄πεδο το συντοµο΄τερο·
26. εκφρα΄ζει την επιδοκιµασι΄α του για ο΄λους τους µηχανισµου΄ς που αφορου΄ν τις εναλλακτικε΄ς διευθετη΄σεις
΄ ν, και οι οποι΄οι συµβα΄λλουν στην αποφυγη΄ χρονοβο΄ρων διαδικασιω
΄ ν· σε περι΄πτωση που δεν ει΄ναι δυνατη΄
διαφορω
΄ ν και η επι΄τευξη αποτελεσµατικω
΄ ν διαδικασιω
΄ ν προσφυγη΄ς και επι΄λυση΄ς της για τους
η ταχει΄α διευθε΄τηση διαφορω
΄ ν επι΄λυσης των διαφορω
΄ ν στα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ και
καταναλωτε΄ς, ει΄ναι σκο΄πιµη η δεσµευτικη΄ θε΄σπιση µηχανισµω
σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο·
27.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2004)0349

Συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο
΄ ντας στη συνεκαι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την Ολοκληρωµε΄νη Πολιτικη΄ Προϊο΄ντων  Οικοδοµω
κτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς (COM(2003)302  C5-0550/2003  2003/2221(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
(COM(2003)302  C5-0550/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ΄εκτο κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης για το περιβα΄λλον (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το πε΄µπτο και το ΄εκτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο δραστηριοτη΄των ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης
και επι΄δειξης,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη διαδικασι΄α της Λισσαβο΄νας και τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου του Göteborg, της
15ης και16ης Ιουνι΄ου 2001,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 16ης Φε΄ ν συ΄ναψης
βρουαρι΄ου 1998, για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 93/38/ΕΟΚ περι΄ συντονισµου΄ των διαδικασιω
΄ ν και των τηλεπικοινωνιω
΄ ν (2),
συµβα΄σεων στους τοµει΄ς του υ΄δατος, της ενε΄ργειας, των µεταφορω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, περι΄ θεσπι΄σεως
΄ νουν
του πλαισι΄ου για τον καθορισµο΄ απαιτη΄σεων οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ για τα προϊο΄ντα που καταναλω
ενε΄ργεια και περι΄ τροποποιη΄σεως της οδηγι΄ας 92/42/ΕΟΚ (COM(2003)453),
(1) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετικα΄
΄ ν πο΄ρων» (COM(2003)572) και την ανακοι΄µε τη «θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την αειφο΄ρο χρη΄ση των φυσικω
νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για «το΄νωση των τεχνολογιω΄ν υπε΄ρ
της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης: προ΄γραµµα δρα΄σης για τις περιβαλλοντικε΄ς τεχνολογι΄ες στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση»
(COM(2004)38),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(A5-0261/2004),
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι οικονοµι΄ες ει΄ναι σαν τα οικοσυστη΄µατα: και τα δυ΄ο συστη΄µατα προσλαµβα΄νουν
ενε΄ργεια και υλικα΄ και τα µετατρε΄πουν σε προϊο΄ντα και διεργασι΄ες, µε µο΄νη διαφορα΄ ο΄τι η οικονοµι΄α µας
ακολουθει΄ γραµµικε΄ς ροε΄ς πο΄ρων ενω΄ η φυ΄ση κυκλικε΄ς· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στο πλαι΄σιο των ραγδαι΄α
΄ ν και πληθυσµω
΄ ν, η παραγωγη΄ και τα προϊο΄ντα που επιφε΄ρουν ροε΄ς αποβλη΄των
αναπτυσσο΄µενων οικονοµιω
τα οποι΄α η φυ΄ση δεν µπορει΄ να απορροφη΄σει η΄ τα οποι΄α δεν µπορου΄ν να µετατραπου΄ν σε νε΄ους πο΄ρους
΄ σιµης ανα΄πτυξης,
καθι΄στανται ολοε΄να πιο προβληµατικα΄ απο΄ την α΄ποψη της βιω
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι αλλαγε΄ς στη βιο΄σφαιρα που προκαλει΄ η ανθρω΄πινη κοινωνι΄α ει΄ναι εκτεταµε΄νες,

Γ.

΄ σεις, δεν µπορει΄ να
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, µολονο΄τι επανειληµµε΄να πολιτικα΄ µε΄τρα ΄εχουν επιφε΄ρει βελτιω
΄ σιµη ανα΄πτυξη µο΄νον µε΄σω παρο΄µοιων µε΄τρων,
επιτευχθει΄ πραγµατικη΄ προ΄οδος προς την βιω

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η υπερεκµετα΄λλευση του πλανη΄τη µπορει΄ βεβαι΄ως να βοηθη΄σει προσωρινα΄ την
΄ σει το υλικο΄ βιοτικο΄ επι΄πεδο, υποβαθµι΄ζει ο΄µως συγχρο΄νως σοβαρα΄ το φυσικο΄ µας κεφα΄κοινωνι΄α να βελτιω
λαιο και ο΄τι στο µε΄λλον οι περιορισµοι΄ στην ευηµερι΄α θα καθορι΄ζονται απο΄ το φυσικο΄ κεφα΄λαιο και ο΄χι απο΄
τη βιοµηχανικη΄ καινοτοµι΄α και τις δεξιο΄τητες,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα συµφε΄ροντα του εµπορι΄ου και του περιβα΄λλοντος δεν ει΄ναι απαραι΄τητο να ει΄ναι
΄ σιµη οικονοµικη΄ ευηµερι΄α στο µε΄λλον θα ει΄ναι
αντικρουο΄µενα και αναγνωρι΄ζοντας εκ παραλλη΄λου ο΄τι η βιω
δυνατη΄ µο΄νο µε συ΄στηµα βασιζο΄µενο στην αγορα΄, στο πλαι΄σιο του οποι΄ου θα αναγνωρι΄ζεται πλη΄ρως η αξι΄α
΄ ν κεφαλαι΄ου, περιλαµβανοµε΄νου του φυσικου΄ κεφαλαι΄ου, και ο΄τι το κο΄στος των ζηµιω΄ν για
ο΄λων των µορφω
την ανθρω΄πινη υγει΄α και το περιβα΄λλον θα περιλαµβα΄νεται εξ ολοκλη΄ρου στις τιµε΄ς των προϊο΄ντων,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι απαιτει΄ται επειγο΄ντως ο µετασχηµατισµο΄ς του υφιστα΄µενου συστη΄µατος παραγωγη΄ς
και κατανα΄λωσης και ο΄τι κυ΄ριος στο΄χος ει΄ναι η αλλαγη΄ προσανατολισµου΄ της κατανα΄λωση προς την βιωσι΄ ν εξο΄ρυξης πρω
΄ των υλω
΄ ν, παραγωγη΄ς και σχεδιασµου΄ προϊο΄ντων
µο΄τητα και η εναρµο΄νιση των διαδικασιω
κατα΄ το δυνατο΄ν µε φυσικε΄ς διεργασι΄ες και σχε΄δια,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η κοινωνι΄α εξαρτα΄ται πρωτι΄στως απο΄ προϊο΄ντα που αποτελου΄νται απο΄ πολλε΄ς διαφορετικε΄ς υ΄λες, βιολογικε΄ς, ορυκτε΄ς και συνθετικε΄ς, τα οποι΄α συχνα΄ συνδυα΄ζονται για την παραγωγη΄ συνθε΄των υλω΄ν, και υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι οι υ΄λες αυτε΄ς πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται κατα΄ τρο΄πον ω΄στε, ο΄ταν τελειω΄σει η ωφε΄λιµη δια΄ρκεια ζωη΄ς των προϊο΄ντων, να µην καταστου΄ν α΄χρηστα απο΄βλητα,

΄ ντας ο΄τι η δηµιουργι΄α κυ΄κλων ζωη΄ς προϊο΄ντων θα µπορου΄σε να διευκολυνθει΄ σηµαντικα΄ απο΄ τη σταH. εκτιµω
΄ ν ουσιω΄ν η΄ ο΄σων παρουσια΄ζουν παρεµφερη΄ προβλη΄διακη΄ εξα΄λειψη των επι΄µο΄νων, τοξικω΄ν και βιοσωρευτικω
µατα,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΄εννοια της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων (ΟΠΠ) παρε΄χει ευκαιρι΄ες για τη
δηµιουργι΄α πλαισι΄ου συστηµατικη΄ς συγκε΄ντρωσης των µε΄σων της περιβαλλοντικη΄ς πολιτικη΄ς που λειτουρ΄ ς και τοµε΄ων πολιτικη΄ς για την προστασι΄α των φυσικω
΄ ν στοιχει΄ων (ο΄πως το νερο΄, ο
γου΄ν µεµονωµε΄να καθω
΄ στε τα µε΄σα για την αποδοτικο΄τητα των πο΄ρων,
αε΄ρας, κ.α΄.) που µε΄χρι ση΄µερα βασι΄ζεται στις ουσι΄ες, ου΄τως ω
την µει΄ωση των αποβλη΄των στο ελα΄χιστο και την ελεγχο΄µενη χρη΄ση επικι΄νδυνων ουσιω΄ν να ει΄ναι συνεκτικο΄τερα και διαφανε΄στερα για τους καταναλωτε΄ς και τη βιοµηχανι΄α,
Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ναι µεν η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, η οποι΄α δι΄δει προτεραιο΄τητα στη συνεργασι΄α µε
την αγορα΄, ΄εχει τα πλεονεκτη΄µατα΄ της αλλα΄ η στρατηγικη΄ αυτη΄ µπορει΄ να επιτυ΄χει µο΄νο εα΄ν οι τιµε΄ς αγορα΄ς
αντικατοπτρι΄ζουν το πραγµατικο΄ κο΄στος της παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης· µια τε΄τοια στρατηγικη΄ πρε΄πει να
΄ ν δαπανω
΄ ν και
συνοδευ΄εται απο΄ µια επιστηµονικα΄ θεµελιωµε΄νη ΄ερευνα για την εσωτερικοποι΄ηση των εξωτερικω
µπορει΄ να ει΄ναι επιτυχη΄ς µο΄νον εα΄ν τεθου΄ν σαφει΄ς επιστηµονικοι΄ περιορισµοι΄ µε βα΄ση τη φε΄ρουσα ικανο΄τητα
΄ ν συστηµα΄των,
και τη διατη΄ρηση της υγει΄ας των φυσικω
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ΙΑ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΟΠΠ νοει΄ται ως ολοκληρωµε΄νη ΄εννοια, η οποι΄α παρε΄χει τις αρχε΄ς που πρε΄πει να
τηρου΄ν εν γε΄νει οι περιβαλλοντικε΄ς πολιτικε΄ς της ΕΕ,

ΙΒ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄εχει υποβα΄λλει δια΄φορες προτα΄σεις πολιτικη΄ς που σχετι΄ζονται µε την
ΟΠΠ χωρι΄ς να επιδεικνυ΄εται ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην ανα΄γκη ολοκληρωµε΄νης προσε΄γγισης των συστηµα΄των
καθω΄ς και στις πολλε΄ς σχε΄σεις και συνε΄ργειες που υπα΄ρχουν,

ΙΓ.

΄ νει αρχικα΄ ο΄λη της την προσοχη΄ στα προϊο΄ντα, γεγονο΄ς
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ επικεντρω
΄ ν και ο΄χι προϊο΄ντων δηµιουργου΄νται ισχυρα΄ κι΄νητρα για
λυπηρο΄ δεδοµε΄νου ο΄τι µε την παροχη΄ υπηρεσιω
΄ ν,
αποδοτικο΄τερη χρη΄ση της ενε΄ργειας και των υλικω

Ι∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το βιοµηχανικο΄ µας συ΄στηµα τροφοδοτει΄ται απο΄ αποµακρυσµε΄να οικοσυστη΄µατα
µε΄σω του εµπορι΄ου και συχνα΄ δεν επιδεικνυ΄ει ευαισθησι΄α στην υποβα΄θµιση΄ τους, γεγονο΄ς που σηµαι΄νει πως
πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να καταβληθου΄ν προσπα΄θειες για την προω΄θηση της προσε΄γγισης της ΟΠΠ σε διεθνε΄ς
επι΄πεδο ο΄πως τονι΄ζεται στην ανακοι΄νωση,

ΙΕ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να παρε΄χονται στους καταναλωτε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα
χαρακτηριστικα΄ των προϊο΄ντων που αφορου΄ν το περιβα΄λλον και ο΄τι τα δια΄φορα συστη΄µατα απονοµη΄ς οικολογικω΄ν σηµα΄των τε΄θηκαν σε εφαρµογη΄ µε τις καλυ΄τερες των προθε΄σεων και ο΄τι ωστο΄σο, οι περισσο΄τερες
προσπα΄θειες στο θε΄µα αυτο΄ δεν ανταποκρι΄θηκαν στις προσδοκι΄ες· ο΄τι δε οι πλε΄ον εµφανει΄ς αδυναµι΄ες ΄εχουν
εντοπιστει΄ σε επι΄πεδο ΕΕ,

ΙΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι πρε΄πει να βελτιωθει΄ η ροη΄ της πληροφο΄ρησης µε΄σω ολο΄κληρης της αλυσι΄δας των
προϊο΄ντων και ο΄τι χρεια΄ζεται να βελτιωθου΄ν και συντονισθου΄ν τα δια΄φορα µε΄σα πληροφο΄ρησης και µα΄λιστα
να διευκολυνθει΄ η επανα΄χρηση και ανακυ΄κλωση·
1.
χαιρετι΄ζει την ανακοι΄νωση για την ΟΠΠ, αλλα΄ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι παρε΄χει µο΄νον
περιορισµε΄νη καθοδη΄γηση σχετικα΄ µε το πω΄ς θα προσανατολιστει΄ η κοινωνι΄α στην κατευ΄θυνση των πραγµατικα΄
αειφο΄ρων συστηµα΄των ανα΄πτυξης και σχεδιασµου΄ προϊο΄ντων·
΄ς
2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει το ταχυ΄τερο δυνατο΄ οδηγι΄α-πλαι΄σιο για την ΟΠΠ µε βα΄ση σειρα΄ σαφω
΄ ν απαιτη΄σεων για το
΄ ν και στο΄χων· τονι΄ζει ο΄τι δεν αποτελει΄ στο΄χο η παρουσι΄αση λεπτοµερω
προσδιορισµε΄νων αρχω
΄ ν προϋποθε΄σεων για τη διευκο΄λυνση των εµπορικω
΄ν
σχεδιασµο΄ των προϊο΄ντων, αλλα΄ µα΄λλον η θε΄σπιση βασικω
΄ ν στο µε΄λλον οι οποι΄ες θα πρε΄πει να βασι΄ζονται σε συστη΄µατα που δι΄δουν προτεραιο΄τητα στην απο΄δοση
πρακτικω
των πο΄ρων και θα πρε΄πει να διαρθρωθου΄ν σταδιακα΄ συ΄µφωνα µε βιολογικε΄ς διαδικασι΄ες·
3.
επισηµαι΄νει ο΄τι η ΄εννοια της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων (ΟΠΠ) πρε΄πει να αποσκοπει΄ στη
΄ ς τα µε΄σα της περι΄ νει συστηµατικα΄ και θα διαµορφω
΄ νει συνεκτικω
δηµιουργι΄α πλαισι΄ου το οποι΄ο θα συγκεντρω
΄ν
βαλλοντικη΄ς πολιτικη΄ς που λειτουργου΄ν µεµονωµε΄να καθω΄ς και τοµει΄ς πολιτικη΄ς για την προστασι΄α των φυσικω
΄στοιχει΄ων (ο΄πως το νερο΄, ο αε΄ρας, κ.α΄.) που µε΄χρι ση΄µερα βασι΄ζεται στις ουσι΄ες· καλει΄ την Επιτροπη΄ να διατυπω
σει συγκεκριµε΄νους στο΄χους µε στο΄χο τη διασφα΄λιση συνοχη΄ς και συνε΄πειας στον τοµε΄α της προστασι΄ας του
περιβα΄λλοντος που συνδε΄εται µε την παραγωγη΄ προϊο΄ντων·
4.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την προετοιµασι΄α της οδηγι΄ας, να αναγνωρι΄σει την ανα΄γκη να υπα΄ρξει µια
οριζο΄ντια πολιτικη΄, να δω΄σει προτεραιο΄τητα στα σοβαρο΄τερα περιβαλλοντικα΄ προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζει η
Ένωση, να διερευνη΄σει το ενδεχο΄µενο κα΄λυψης των εισαγο΄µενων αγαθω΄ν, να καταβα΄λει προσπα΄θειες για την
ελαχιστοποι΄ηση του διοικητικου΄ α΄χθους των επιχειρη΄σεων και να προβλε΄ψει µια οδηγι΄α που θα καθιστα΄ ευκολο΄τερη την ανα΄ληψη των ευθυνω΄ν εκ µε΄ρους των ΜΜΕ·
5.

προτει΄νει οι κυ΄ριες αρχε΄ς που θα διε΄πουν το πλαι΄σιο της ΟΠΠ να βασι΄ζονται στα εξη΄ς:

α)

προσε΄γγιση που θα βασι΄ζεται σε συστη΄µατα, συ΄µφωνα µε την οποι΄α η συνεκτι΄µηση του κυ΄κλου ζωη΄ς θα
βρι΄σκεται στο επι΄κεντρο΄ της και θα δι΄δεται ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στο σχεδιασµο΄ του προϊο΄ντος,

β)

΄ ν συστηµα΄των, και του τρο΄που µε τον οποι΄ο η
µεγαλυ΄τερη κατανο΄ηση του τρο΄που λειτουργι΄ας των φυσικω
δια΄ρθρωση των επιχειρη΄σεων επι΄ βιολογικη΄ς βα΄σης µπορει΄ το΄σο να βελτιω΄σει την περιβαλλοντικη΄ ο΄σο και να
δηµιουργη΄σει πρωταρχικη΄ βα΄ση,

γ)

΄ νει δεν θα µετατρε΄πονται σε
εξασφα΄λιση του ο΄τι τα προϊο΄ντα των οποι΄ων η ωφε΄λιµη δια΄ρκεια ζωη΄ς τελειω
α΄χρηστα απο΄βλητα αλλα΄ να διαχωρι΄ζονται και να ανακαινι΄ζονται ω΄στε να αποτελου΄ν εισροε΄ς σε νε΄ους
κυ΄κλους παραγωγη΄ς,

δ)

΄ νονται τα σχε΄δια κατανα΄λωσης και πως µπορου΄ν να µετατραπου΄ν
µεγαλυ΄τερη κατανο΄ηση του πως διαµορφω
΄ετσι ω΄στε να συµβα΄λλουν στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη,
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C 104 E/728

EL

Τετα΄ρτη, 21 Απριλίου 2004

ε)

΄ ν χαµηλου΄ αντι΄κτυπου 
βελτιστοποι΄ηση της διαδικασι΄ας σχεδιασµου΄ των προϊο΄ντων, µε την επιλογη΄ υλικω
µε προτι΄µηση στα βιοβασιζο΄µενα προϊο΄ντα· επι΄ πλε΄ον, οι επικι΄νδυνες ουσι΄ες, στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και
πολλα΄ βαρια΄ µε΄ταλλα, δεν πρε΄πει να επιτρε΄πεται να αυξα΄νονται συστηµατικα΄ σε συγκεντρω΄σεις στη βιοσφαι΄ρα· επι΄σης τα χηµικα΄ προϊο΄ντα πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται κατα΄ µη διαλυο΄µενο τρο΄πο· η ασφα΄λεια
΄ ν προϊο΄ντων πρε΄πει να υπολογι΄ζεται µε΄σω επιστηµονικη΄ς προσε΄γγισης που θα λαµβα΄νει υπο΄ψη
των χηµικω
τους κινδυ΄νους· πρε΄πει ο΄µως να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στην αρχη΄ της υποκατα΄στασης, πρα΄γµα που σηµαι΄νει
ο΄τι οι επικι΄νδυνες ουσι΄ες, συµπεριλαµβανοµε΄νων πολλω΄ν βαρε΄ων µετα΄λλων, πρε΄πει να αντικατασταθου΄ν κατα΄
΄ µαπροτι΄µηση απο΄ ευµενε΄στερες η΄ να διαφυλα΄σσονται µε αυστηρα΄ ελεγχο΄µενη ανακυ΄κλωση κλειστου΄ κυκλω
τος,

΄ ν παραγωγη΄ς δει΄χνοντας προτι΄µηση τη συγκε΄ντρωση της παραγωγη΄ς µε την
στ) βελτιστοποι΄ηση των τεχνικω
΄ ν, και ειδικο΄τερα µε την ανα΄πτυξη τεχνικω
΄ ν για
ενθα΄ρρυνση της επανα΄χρησης και ανακυ΄κλωσης των υλικω
΄ ν ω΄στε να εισε΄ρχονται σε
το διαχωρισµο΄ και την ανασυσκευασι΄α των χρησιµοποιηµε΄νων προϊο΄ντων και υλικω
νε΄ους κυ΄κλους παραγωγη΄ς.
ζ)

µει΄ωση του αντικτυ΄που κατα΄ τη χρη΄ση,

η)

πλη΄ρης αξιοποι΄ηση των δυνατοτη΄των που παρε΄χει η ΟΠΠ για την προω΄θηση της µει΄ωσης του µεγε΄θους στο
΄ ς και µει΄ωση των
ελα΄χιστο και της εξαυ΅λωσης, αυ΄ξηση της αποδοτικο΄τητας της ενε΄ργειας και της υ΄λης καθω
απαιτη΄σεων µεταφορα΄ς και µετατροπη΄ των προϊο΄ντων σε αειφο΄ρες υπηρεσι΄ες,

θ)

µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ συνεργασι΄α των ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν·

΄ ν αερι΄ων
6.
προτει΄νει να επικεντρωθου΄ν οι µεσοπρο΄θεσµοι στο΄χοι του πλαισι΄ου ΟΠΠ στη µει΄ωση των εκποµπω
΄ ς και των ατµοσφαιπου ευθυ΄νονται για το φαινο΄µενο του θερµοκηπι΄ου, του ευτροφισµου΄ και της οξι΄νισης καθω
΄ ν και στη
ρικω΄ν ρυ΄πων, στη µει΄ωση της ενεργειακη΄ς ΄εντασης, στον περιορισµο΄ της χρη΄σης επικι΄νδυνων ουσιω
΄ ν, της χρη΄σης του νερου΄, της παραγωγη΄ς αποβλη΄των
µει΄ωση στην ΄ενταση της χρη΄σης πο΄ρων παρθε΄νων υλικω
΄ ς και στην αυ΄ξηση της χρη΄σης ανανεω
΄ σιµων υλικω
΄ ν·
καθω
7.
αναγνωρι΄ζει ο΄τι χωρι΄ς τη δηµιουργι΄α τε΄τοιου πλαισι΄ου δεν δι΄δονται τα αναγκαι΄α ση΄µατα και κι΄νητρα στους
υπευθυ΄νους για τον σχεδιασµο΄ και στους υπευθυ΄νους για τη λη΄ψη αποφα΄σεων· ζητει΄ επι΄µονα στο πλαι΄σιο ΟΠΠ
να προβλε΄πονται σαφει΄ς στο΄χοι για αυτου΄ς τους πρωταρχικου΄ς περιβαλλοντικου΄ς σκοπου΄ς, τους οποι΄ους θα
΄ ν συµβα΄χαρα΄ξει απο΄ ισχυ΄οντες η΄ µελλοντικου΄ς στο΄χους και σκοπου΄ς των αντι΄στοιχων οδηγιω΄ν πλαισι΄ων, διεθνω
΄ ν στρατηγικω΄ν, προκειµε΄νου να δοθει΄ σαφει΄ς προσανατολισµο΄ς στους υπευθυ΄νους για τον
σεων και θεµατικω
σχεδιασµο΄ και στους υπευθυ΄νους για τη λη΄ψη αποφα΄σεων·
΄ ν και
8.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να συνδρα΄µει τη βιοµηχανι΄α στη διαδικασι΄α της ΟΠΠ µε τη θε΄σπιση συνεκτικω
΄ ν κανο΄νων, ου΄τως ω
΄ στε να προωθηθει΄ η εξε΄λιξη πιο ολοκληρωµε΄νων και βασιζοµε΄νων σε συστη΄µατα πρασυνεπω
κτικω΄ν, ο΄πως λο΄γου χα΄ρη η οµαδοποι΄ηση της παραγωγη΄ς, η λειτουργικη΄ λογικη΄ (µετατροπη΄ των προϊο΄ντων σε
υπηρεσι΄ες), η απεξα΄ρτηση απο΄ τους υλικου΄ς πο΄ρους και η ανα΄πτυξη της τεχνολογι΄ας µε βα΄ση το παρα΄δειγµα της
φυ΄σης·
9.

΄ σει προτεραιο΄τητα στις παρακα΄τω δρα΄σεις:
καλει΄ την Επιτροπη΄ να δω

α)

ανα΄πτυξη των αναγκαι΄ων προϋποθε΄σεων, στο΄χων και κινη΄τρων νοµικου΄ και οικονοµικου΄ πλαισι΄ου για να γι΄νει
η ΟΠΠ πραγµατικο΄τητα,

β)

΄ ν σχεδι΄ων,
προσδιορισµο΄ς των και΄ριων τοµε΄ων Ε&Α και πιλοτικω

γ)

΄ ν εργαλει΄ων ενηµε΄ρωσης σε επι΄πεδο καταναλωτη΄ (µητρω΄α προϊο΄ντων,
ανα΄πτυξη και εφαρµογη΄ αποτελεσµατικω
οικολογικα΄ ση΄µατα η΄/και παρεµφερη΄ εργαλει΄α), χα΄ραξη στρατηγικη΄ς για τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο µπορου΄ν να
αναπτυχθου΄ν και συντονισθου΄ν διαφορετικα΄ µε΄σα πληροφο΄ρησης προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η ροη΄ πληροφο΄ρησης σε ο΄λη την αλυσι΄δα προϊο΄ντων,

δ)

ανα΄πτυξη και εφαρµογη΄ προγραµµα΄των εκπαι΄δευσης και ευαισθητοποι΄ησης του ευρυ΄τερου κοινωνικου΄ συνο΄λου, δει΄χνοντας ιδιαι΄τερη προσοχη΄ σε ορισµε΄νες οµα΄δες-στο΄χους,

ε)

ενσωµα΄τωση της συνεκτι΄µησης της ΟΠΠ και του κυ΄κλου ζωη΄ς σε ο΄λους τους µει΄ζονες τοµει΄ς πολιτικη΄ς της
ΕΕ,

στ) κατα΄ρτιση σχεδι΄ου για το συντονισµο΄ της ΟΠΠ µε α΄λλες διενεργου΄µενες διαδικασι΄ες, ο΄πως σχετικε΄ς θεµατικε΄ς στρατηγικε΄ς, η συνε΄χεια του Γιοχα΄νεσµπουργκ, οι Χηµικε΄ς Στρατηγικε΄ς, το σχε΄διο κλιµατολογικη΄ς δρα΄σης κ.α΄.·
10. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναζητη΄σει πιθανα΄ µε΄τρα για την προω΄θηση της αειφο΄ρου κατανα΄λωσης µε
κυ΄ριο στο΄χο τη µει΄ωση της κατανα΄λωσης λιγο΄τερων πο΄ρων και την αποδοτικο΄τητα των πο΄ρων βοηθω΄ντας τους
καταναλωτε΄ς να υιοθετου΄ν βιωσιµο΄τερη συµπεριφορα΄·

30.4.2004
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΄ σει τα δια΄φορα µε΄σα της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων (ΟΠΠ)
11. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διαµορφω
(µεταξυ΄ α΄λλων οικολογικα΄ ση΄µατα, συστη΄µατα διαχει΄ρισης, δηµο΄σιες συµβα΄σεις, κοινοτικο΄ συ΄στηµα οικολογικη΄ς
΄ στε να
διαχει΄ρισης και οικολογικου΄ ελε΄γχου (EMAS), πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα κ.λπ.) κατα΄ τρο΄πον ω
συνδε΄ονται µεταξυ΄ τους, να ει΄ναι σαφη΄ για τους καταναλωτε΄ς και εφαρµο΄σιµα για ο΄λες τις επιχειρη΄σεις·
12. καλει΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της ΄εννοιας της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων
΄ σει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στη µεταφορα΄ γνω΄σεων και πληροφοριω
΄ ν για το περιβα΄λλον στους ενδια(ΟΠΠ), να αποδω
φερο΄µενους καταναλωτε΄ς·
΄ ν για το περιβα΄λλον προϊο΄ντων, η Επιτροπη΄ ενθαρρυ΄νει
13. τονι΄ζει ο΄τι για να προωθηθει΄ η κατανα΄λωση φιλικω
΄ σεις κ.λπ.·
τα κρα΄τη µε΄λη να εξετα΄σουν δια΄φορα κι΄νητρα ο΄πως µειωµε΄νους φο΄ρους, εκπτω
14. συνιστα΄ στην Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει την ΄εννοια της συνεκτι΄µησης του κυ΄κλου ζωη΄ς σε αρχη΄ πολιτικη΄ς που
θα λειτουργει΄ ως σηµει΄ο αναφορα΄ς, αλλα΄ τονι΄ζει ο΄τι χρεια΄ζεται να κατανοη΄σει µε ρεαλιστικο΄ τρο΄πο την αξι΄α και
τους πολλαπλου΄ς περιορισµου΄ς των εκτιµη΄σεων του κυ΄κλου ζωη΄ς, και ιδι΄ως αν νληφθου΄ν υπο΄ψη τα συνεχιζο΄µενα
προβλη΄µατα σε θε΄µατα διαθεσιµο΄τητας, ποιο΄τητας και συγκρισιµο΄τητας των στοιχει΄ων των εν λο΄γω εκτιµη΄σεων·
15. καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενσωµατω΄σει τη συνεκτι΄µηση του περιβαλλοντικου΄ κυ΄κλου ζωη΄ς σε ο΄λες τις σχετικε΄ς νοµοθετικε΄ς της προτα΄σεις·
16. προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει στρατηγικη΄, προκειµε΄νου να προστεθου΄ν οι ΄εννοιες του κυ΄κλου
ζωη΄ς και του οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ στους στο΄χους της πρωτοβα΄θµιας και δευτεροβα΄θµιας εκπαι΄δευσης, στην
΄ ν και στις σχολε΄ς επιχειρη΄σεων·
εκπαι΄δευση των µηχανικω
17. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να επανεξετα΄σει κατα΄ πο΄σον η υφιστα΄µενη νοµοθεσι΄α ει΄ναι συµβατη΄ µε την ΄εννοια
της Ολοκληρωµε΄νης Πολιτικη΄ς Προϊο΄ντων (ΟΠΠ) και να καταργη΄σει διατα΄ξεις που δεν εφαρµο΄ζονται πλε΄ον·
18. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει ΄ενα συ΄στηµα αναφορα΄ς για βασικε΄ς οµα΄δες προϊο΄ντων ω΄στε να ει΄ναι
΄ σεων στις περιβαλλοντικε΄ς επιδο΄σεις·
δυνατη΄ η διαχρονικη΄ µε΄τρηση των βελτιω
19. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ την ενι΄σχυση της ΟΠΠ, να αναγνωρι΄σει τον και΄ριο ρο΄λο της διαθεσιµο΄τητας,
της ποιο΄τητας και της συγκρισιµο΄τητας των στοιχει΄ων των προϊο΄ντων για τον περιβαλλοντικο΄ κυ΄κλο ζωη΄ς, ιδι΄ως
για τη συγκριτικη΄ ανα΄λυση των επιδο΄σεων, την επιση΄µανση και τα α΄λλα µε΄τρα που προβλε΄πει η ΟΠΠ·
20. ζητει΄ λοιπο΄ν απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει προ΄ταση στο Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο για το πω΄ς θα
εξασφαλισθει΄ ο΄τι οι βιοµη΄χανοι θα παρε΄χουν στοιχει΄α σχετικα΄ µε τον περιβαλλοντικο΄ κυ΄κλο ζωη΄ς των προϊο΄ντων
τους και τι βοη΄θεια θα τους παρε΄χεται για να το πρα΄ττουν καθω΄ς και για το πω΄ς θα µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται τα εν λο΄γω στοιχει΄α·
21. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει συστη΄µατα για συ΄ναψη τεχνολογικω΄ν συµβα΄σεων σε επι΄πεδο ΕΕ, τα οποι΄α
θα διαχειρι΄ζεται κατα΄ προτι΄µηση η Επιτροπη΄ η΄ τα κρα΄τη µε΄λη υπο΄ τον συντονισµο΄ της Επιτροπη΄ς, µε στο΄χο την
΄ ν, περιλαµβανοµε΄νων των βελενι΄σχυση της ανα΄πτυξης περισσο΄τερο λειτουργικα΄ προσανατολισµε΄νων καινοτοµιω
΄ ν επιδο΄σεων·
τιωµε΄νων περιβαλλοντικω
22. εµµε΄νει στη θε΄ση ο΄τι οι τιµε΄ς της αγορα΄ς πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζουν το πραγµατικο΄ κο΄στος παραγωγη΄ς
και κατανα΄λωσης προκειµε΄νου τα οικολογικα΄ προϊο΄ντα να προσελκυ΄σουν το ενδιαφε΄ρον των καταναλωτω΄ν και να
΄ σει και/η΄ να
ενθαρρυνθει΄ η εξε΄λιξη προϊο΄ντων µε µεγαλυ΄τερο αειφο΄ρο χαρακτη΄ρα· καλει΄ την Επιτροπη΄ να µειω
καταργη΄σει τις επιδοτη΄σεις που αντι΄κεινται προς την ΟΠΠ· προτρε΄πει επι΄σης την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει πρωτα΄ νει»· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει τη
γωνιστικο΄ ρο΄λο στην εφαρµογη΄ της αρχη΄ς «ο ρυπαι΄νων πληρω
συνεργασι΄α µε την αγορα΄, στην οποι΄α δι΄δεται προτεραιο΄τητα στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, και να τη συνοδευ΄σει
΄ ς θεµελιωµε΄νη ΄ερευνα για την εσωτερι΄κευση των εξωτερικω΄ν δαπανω
΄ ν·
µε επιστηµονικω
23. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναγνωρι΄σει το πο΄σο σπουδαι΄α ει΄ναι η ευθυ΄νη του παραγωγου΄ σ’ ο΄,τι αφορα΄
τον πλη΄ρη κυ΄κλο ζωη΄ς ενο΄ς προϊο΄ντος· ζητει΄ κατα΄ συνε΄πεια απο΄ την Επιτροπη΄ να διερευνη΄σει και εκπονη΄σει
΄εκθεση σχετικα΄ µε το ενδεχο΄µενο να θεσπισθει΄ η γενικη΄ ευθυ΄νη των παραγωγω΄ν για τις περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς
των προϊο΄ντων τους, ο΄πως η΄δη ισχυ΄ει για την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων·
΄ ν» (λειτουρ24. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να δω΄σει τουλα΄χιστον την ΄δια
ι σηµασι΄α στο «σχεδιασµο΄ των υπηρεσιω
γι΄α και συ΄λληψη συστη΄µατος) µε τον «σχεδιασµο΄ των προϊο΄ντων» και να αναλα΄βει σαφει΄ς δρα΄σεις εντο΄ς της ΟΠΠ
για τη στροφη΄ απο΄ τα προϊο΄ντα στις υπηρεσι΄ες, ο΄που αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν και ευνοϊκο΄ για το περιβα΄λλον·
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25. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αξιολογη΄σει τα επιτευ΄γµατα και τους περιορισµου΄ς της νε΄ας προσε΄γγισης και
να υποβα΄λει προ΄ταση για την αναθεω΄ρηση της νε΄ας προσε΄γγισης·
26.

καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄ψουν επαρκει΄ς πο΄ρους για την εφαρµογη΄ της ΟΠΠ·

΄ ν για τα προϊο΄27. συνιστα΄ την περαιτε΄ρω διερευ΄νηση του ρο΄λου των λιανοπωλητω΄ν στην παροχη΄ πληροφοριω
΄ ν και
ντα και ο΄τι θα πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ο σηµαντικο΄ς ρο΄λος της εµπορικη΄ς προω΄θησης και των οικονοµικω
΄ ν τοµε΄ων·
ασφαλιστικω
28. πιστευ΄ει πως η προ΄σβαση του κοινου΄ σε περιβαλλοντικε΄ς πληροφορι΄ες για τα προϊο΄ντα αποτελει΄ απαραι΄΄ σουν τον αντι΄κτυπο επι΄ του κυ΄κλου
τητη προϋπο΄θεση και κι΄νητρο για τους βιοµηχα΄νους προκειµε΄νου να µειω
ζωη΄ς των προϊο΄ντων τους·
29. καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη τα προγρα΄µµατα Ε&Α σε θε΄µατα οικολογικου΄ σχεδιασµου΄ που βρι΄σκονται σε εξε΄λιξη και να χρησιµοποιη΄σει α΄µεσα πο΄ρους του ΄εκτου πλαισι΄ου στη΄ριξης για την ενθα΄ρρυνση της
αναγκαι΄ας για την ΟΠΠ διατοµεακη΄ς ΄ερευνας, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της ανα΄πτυξης ενδεδειγµε΄νων προ΄τυπων
΄ ν διαχωρισµου΄ πολυστρωµατικω΄ν υλικω
΄ ν·
επιχειρη΄σεων. Πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στην ανα΄πτυξη τεχνικω
υποστηρι΄ζει την α΄ποψη ο΄τι πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στην ανα΄πτυξη προ΄τυπων για αναχρησιµοποιου΄µενα
΄ ν διαχωρισµου΄ πολυστρωµατικω΄ν υλικω
΄ ν·
και βιοαποδοµη΄σιµα υλικα΄ και τεχνικω
΄ ς και οµα΄δες εργασι΄ας σε
30. καλει΄ την Επιτροπη΄ να συστη΄σει επιτροπη΄ καθοδη΄γησης για την ΟΠΠ καθω
συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς, ο΄πως ο σχεδιασµο΄ς συστηµα΄των, οικονοµικα΄ εργαλει΄α, στοιχει΄α για τον περιβαλλοντικο΄
κυ΄κλο ζωη΄ς των προϊο΄ντων και την πολιτικη΄ κατανα΄λωσης· πιστευ΄ει ο΄τι, παρα΄λληλα, πρε΄πει να καθοριστου΄ν
σαφει΄ς διαδικασι΄ες ο΄σον αφορα΄ τους ενδιαφερο΄µενους και λεπτοµερε΄ς σχε΄διο εργασι΄ας και χρονοδια΄γραµµα για
τις δρα΄σεις, τις πρωτοβουλι΄ες και την εφαρµογη΄ που προβλε΄πει η Επιτροπη΄· επιπλε΄ον, πρε΄πει να διεξαχθει΄ µελε΄τη
για να διευκρινισθει΄ ο τρο΄πος αλληλεπι΄δρασης και αµοιβαι΄ας ενι΄σχυσης και στη΄ριξης των διαφο΄ρων µε΄σων που
θεωρου΄νται χρη΄σιµα για την προω΄θηση της ΟΠΠ· θεωρει΄ ο΄τι σηµαντικα΄ ζητη΄µατα που πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη
ει΄ναι τα µε΄τρα που βοηθου΄ν και υποκινου΄ν το΄σο τα µεµονωµε΄να α΄τοµα ο΄σο και τις επιχειρη΄σεις να συµπεριλα΄βουν
΄ ς και
το θε΄µα του κυ΄κλου ζωη΄ς στις αποφα΄σεις τους, στα µε΄τρα που αποκρι΄νονται σε α΄µεσες προκλη΄σεις καθω
στους µακροπρο΄θεσµους στο΄χους·
31. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει πρωτοβουλι΄ες, προκειµε΄νου να προωθη΄σει τη µεταφορα΄ γνω΄σεων
σχετικα΄ µε την Ολοκληρωµε΄νη Πολιτικη΄ Προϊο΄ντων (εκτι΄µηση του κυ΄κλου ζωη΄ς, οικολογικο΄ς σχεδιασµο΄ς κ.α΄.)
΄ ρες·
σε αναπτυσσο΄µενες χω
32.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
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Ασφα΄λεια στη θα΄λασσα
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα
(2003/2235(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης το οποι΄ο
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 31 του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
ορι΄ζει ο΄τι «κα΄θε εργαζο΄µενος ΄εχει δικαι΄ωµα σε υγιεινε΄ς, ασφαλει΄ς και αξιοπρεπει΄ς συνθη΄κες εργασι΄ας»,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση΄ του, της 6ης Νοεµβρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε τη συγκρο΄τηση προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του, της 21ης Νοεµβρι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την καταστροφη΄ του πετρελαιοφο΄ρου Prestige στα ανοικτα΄ των ακτω΄ν της Γαλικι΄ας (2), της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την καταστροφη΄ του δεξαµενο΄πλοιου Prestige (3), και της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2003, σχετικα΄ µε την καταστροφη΄ του
Prestige (4) και τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα,
(1)
(2)
(3)
(4)
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