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Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα ερευνητικά της προγράμματα και να στηρίξει  τους
νέους και τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό θα υποστηρίξουν οι ευρωβουλευτές στο
σχέδιο  της  διαπραγματευτικής  τους  θέσης  για  τον  επόμενο  μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό  της  ΕΕ,  μετά  το  2020. 

Το ΕΚ θα υιοθετήσει  ψήφισμα την  Τετάρτη με  τη  θέση του για  το  πλαίσιο  των
μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Η ψηφοφορία θα προηγηθεί της
συνόδου κορυφής της ΕΕ στις 22-23 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. 

Σε  μια  προσπάθεια  να  εμποδίσουν  τις  επιχειρήσεις  από  το  να  μεταφέρουν  τη
φορολογική  τους  βάση  σε  χώρες  με  χαμηλούς  φορολογικούς  συντελεστές,  οι
ευρωβουλευτές θα υιοθετήσουν την Πέμπτη γνωμοδότηση με την οποία ζητούν την
αναθεώρηση του συστήματος εταιρικής φορολόγησης στην ΕΕ. 

 
Το ΕΚ θα συζητήσει την Τετάρτη την ασφάλεια των δημοσιογράφων στη Σλοβακία
σε συνέχεια της δολοφονίας του δημοσιογράφου Ján Kuciak και της μνηστής του
Martina Kušnírová. 

Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, θα είναι ο τρίτος Ευρωπαίος
ηγέτης  που  θα  έρθει  στο  ΕΚ  να  συζητήσει  το  μέλλον  της  Ευρώπης  με  τους
ευρωβουλευτές. 

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τετάρτη με την Επίτροπο Σεσίλια Μάλμστρομ
την  επιβολή  πρόσθετων  δασμών  από  τις  ΗΠΑ  στις  εισαγωγές  χάλυβα  και
αλουμινίου. 

Τα έργα που ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών
πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται επαρκώς, παρά τις δημοσιονομικές
πιέσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό θα υποστηρίξουν με ψήφισμά τους οι
ευρωβουλευτές την Τρίτη. 
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Για περισσότερες πληροφορίες
• Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης
• Απευθείας μετάδοση της Συνόδου μέσω του EPLive
• EuroparlTV
• Απευθείας μετάδοση των Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων γεγονότων
• Ιστοσελίδα της Οπτικοακουστικής Μονάδας του ΕΚ για τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης
• EP Newshub
• EPRS Plenary podcasts on key issues

Σύνοδος Ολομέλειας
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Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 
 
Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα ερευνητικά της προγράμματα και να στηρίξει τους
νέους και τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό θα υποστηρίξουν οι ευρωβουλευτές στο
σχέδιο  της  διαπραγματευτικής  τους  θέσης  για  τον  επόμενο  μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό  της  ΕΕ,  μετά  το  2020.
 
Η συζήτηση στην ολομέλεια θα γίνει την Τρίτη και η ψηφοφορία την Τετάρτη.
 
 
 
Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις
γεωργικές  και  περιφερειακές  πολιτικές  χρηματοδοτώντας  παράλληλα  τις  νέες
προτεραιότητες όπως η ασφάλεια, η άμυνα και η μετανάστευση. Θα πρέπει επίσης να
αντισταθμίσει το όποιο  έλλειμμα προκύψει από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αυτά υποστηρίζουν στο σχέδιο ψηφίσματός τους οι ευρωβουλευτές.
 
Για να τεθεί σε ισχύ, ο νέος προϋπολογισμός θα χρειαστεί να λάβει την έγκριση του ΕΚ. Οι
ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι δεν μπορεί να συναφθεί συμφωνία για το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο χωρίς να υπάρξει  αντίστοιχη πρόοδος στο ζήτημα των ιδίων
πόρων. και ζητούν την αντιμετώπιση των δαπανών και των εσόδων ως μία ενιαία δέσμη
μέτρων.
 
Έσοδα
 
Εκτός από το κείμενο του ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα υιοθετήσει ψήφισμα
που υποστηρίζει τη διατήρηση των υφιστάμενων ιδίων πόρων και τη σταδιακή εισαγωγή
νέων, όπως είναι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το μερίδιο του φόρου από
επιχειρήσεις στον ψηφιακό τομέα και οι περιβαλλοντικοί φόροι. Οι άμεσες συνεισφορές
των κρατών μελών της ΕΕ βάσει του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματός τους θα πρέπει
να μειωθούν αναλόγως.
 
Περισσότερες λεπτομέρειες στο σχετικό δελτίο τύπου (στα αγγλικά).
 
Ιστορικό
 

Περισσότερο από το 94% του προϋπολογισμού της ΕΕ πηγαίνει στους πολίτες,
τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις. Τα διοικητικά έξοδα
της ΕΕ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 6% του συνόλου, με τους μισθούς να
αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του 6% (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
 
Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι αναμένουν λύσεις από την ΕΕ.
Οι  περισσότεροι  ερωτηθέντες  πιστεύουν  ότι  η  Ευρώπη  πρέπει  να  κάνει
περισσότερα για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την ασφάλεια
μέχρι τη μετανάστευση και την ανεργία (πηγή: Ευρωβαρόμετρο).
 

 
 
Επόμενα βήματα
 
 
 
Τα δύο ψηφίσματα αποτελούν τη συμβολή του Κοινοβουλίου στις νομοθετικές προτάσεις
της Επιτροπής που αναμένεται να κατατεθούν τον Μάιο του 2018.
 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν να ξεκινήσουν οι  συνομιλίες μεταξύ του Κοινοβουλίου, της
Επιτροπής και  του Συμβουλίου χωρίς καθυστερήσεις,  προκειμένου να επιτευχθεί  μία
συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές του 2019.
 
 
 
Συζήτηση: Τρίτη 13 Μαρτίου
 

Σύνοδος Ολομέλειας
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Ψηφοφορία: Τετάρτη 14 Μαρτίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικά ψηφίσματα
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 2μμ-ώρα Γαλλίας (προς επιβεβαίωση)
 
#EUBudget #MFF
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Jan Olbrycht (ΕΛΚ, Πολωνία), συν-εισηγητής
• Isabelle Thomas (Σοσιαλιστές, Γαλλία), συν-εισηγήτρια
• Janusz Lewandowski (ΕΛΚ, Πολωνία), συν-εισηγητής
• Gérard Deprez (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο), συν-εισηγητής
• Φάκελος διαδικασίας (ΠΔΠ)
• Φάκελος διαδικασίας (ίδιοι πόροι)
• Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΚ: “Το Συμβούλιο και το ΠΔΠ”
• Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΚ: “Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ]”
• Οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28288.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/114279.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/23781.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2052(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615644
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614676
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Οι μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου
μετά το Brexit
 
Το ΕΚ θα υιοθετήσει  ψήφισμα την Τετάρτη με  τη θέση του για  το πλαίσιο των
μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Η ψηφοφορία θα προηγηθεί της
συνόδου κορυφής της ΕΕ στις 22-23 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.
 
Στο σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο συνέταξε η αρμόδια ομάδα ευρωβουλευτών για το Brexit
και εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων (Πρόεδρος του ΕΚ και επικεφαλής των
πολιτικών ομάδων), επισημαίνεται ότι μία συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του
Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο για τη μελλοντική
σχέση των δύο πλευρών.
 
Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η ΕΕ έχει δεσμευτικούς κοινούς κανόνες, κοινούς
θεσμούς  και  κοινούς  εποπτικούς,  εκτελεστικούς  και  δικαστικούς  μηχανισμούς,  ενώ
σημειώνουν ότι ακόμη και οι τρίτες χώρες με πανομοιότυπη νομοθεσία με την ΕΕ δεν
μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη με τα κράτη μέλη της ΕΕ.
 
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν τις κατευθυντήριες
γραμμές του Συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις του
Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου.
 
Συζήτηση: Τρίτη 13 Μαρτίου
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 14 Μαρτίου
 
Διαδικασία: συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή με ψήφισμα
 
#Brexit #euco
 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Σχέδιο ψηφίσματος
• Δελτίο Τύπου (07.03.2018)
• Επικαιρότητα για το Brexit
• Διαδραστικό διάγραμμα: «Το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ»
• Οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180307RES99232/20180307RES99232.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180307IPR99231/brexit-parliament-to-set-out-its-vision-for-future-eu-uk-
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170509PHT73904/20170509PHT73904-cl.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Η εταιρική φορολογία στην ΕΕ: συμπερίληψη των
ψηφιακών  επιχειρήσεων  και  εξάλειψη  της
φοροαποφυγής
 
Σε μια  προσπάθεια  να εμποδίσουν τις  επιχειρήσεις  από το να μεταφέρουν τη
φορολογική  τους  βάση σε  χώρες  με  χαμηλούς  φορολογικούς  συντελεστές,  οι
ευρωβουλευτές θα υιοθετήσουν την Πέμπτη γνωμοδότηση με την οποία ζητούν την
αναθεώρηση του συστήματος εταιρικής φορολόγησης στην ΕΕ.
 
Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε δύο συμπληρωματικές νομοθετικές πράξεις: την κοινή
βάση  φορολογίας  εταιρειών  (CCTB)  και  την  κοινή  ενοποιημένη  βάση  φορολογίας
εταιρειών (CCCTB), οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και δίκαιου
φορολογικού καθεστώτος στην Ευρώπη.
 
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν σχέδια για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις πληρώνουν
φόρους  εκεί  όπου  πραγματοποιούν  τα  κέρδη  τους,  και  εισάγουν  ένα  ενιαίο  σύνολο
φορολογικών κανόνων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Περιλαμβάνουν επίσης τη
χρήση ψηφιακών δεδομένων για τον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των
εταιρειών.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 14 Μαρτίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 15 Μαρτίου
 
Διαδικασία: διαβούλευση
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 14 Μαρτίου (προς επιβεβαίωση)
 
#Fairtaxation
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Εισηγητής Paul Tang (Σοσιαλιστές, Ολλανδία)
• Εισηγητής Alain Lamassoure (ΕΛΚ, Γαλλία)
• Φάκελος διαδικασίας - κοινή βάση φορολογίας εταιρειών
• Φάκελος διαδικασίας - κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών
• «Το έργο του ΕΚ για δικαιότερη φορολογία»
• Το γλωσσάρι της φοροδιαφυγής
• Οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://www.europarl.europa.eu/meps/el/125020/PAUL_TANG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1204/ALAIN_LAMASSOURE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0337%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0336%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20160502STO25468/overview-the-european-parliament-s-work-on-taxation
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20150529STO61068/to-glossari-tes-phorodiaphuges
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Σλοβακία: η ασφάλεια των δημοσιογράφων και η
χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
 
 
 
Το ΕΚ θα συζητήσει την Τετάρτη την ασφάλεια των δημοσιογράφων στη Σλοβακία
σε συνέχεια της δολοφονίας του δημοσιογράφου Ján Kuciak και της μνηστής του
Martina Kušnírová.
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις αποκαλύψεις του Kuciak στο τελευταίο του άρθρο,
το  οποίο  δημοσιεύθηκε  μετά  το  θάνατό  του,  σχετικά  με  την  ενδεχόμενη  κατάχρηση
ευρωπαϊκών κονδυλίων στη Σλοβακία και τους πιθανούς δεσμούς Σλοβάκων πολιτικών με
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.  Θα υιοθετήσουν σχετικό ψήφισμα στην ολομέλεια
Απριλίου.
 
Το Κοινοβούλιο έστειλε μια αντιπροσωπεία έξι ευρωβουλευτών στη Σλοβακία, την Τετάρτη
7 Μαρτίου, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση.
 
Το ΕΚ τίμησε τη μνήμη του  δημοσιογράφου Ján Kuciak και της μνηστής του Martina
Kušnírová τηρώντας ενός λεπτού σιγή  κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας στις 28
Φεβρουαρίου.  Ο  Πρόεδρος  του  ΕΚ,   Αντόνιο  Ταγιάνι,  καταδίκασε  απερίφραστα  τις
δολοφονίες, τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελευθερία του Τύπου, ενώ κάλεσε τις
σλοβακικές αρχές να «φέρουν στο φως την αλήθεια».
 
Συζήτηση: Τετάρτη 14 Μαρτίου
 
Ψηφοφορία: ολομέλεια Απριλίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με ψήφισμα
 
#AllForJan
 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Έναρξη συνόδου: ενός λεπτού σιγή για τον δολοφονημένο δημοσιογράφο Ján Kuciak  (28.02.2018)
• Βίντεο: Ο Πρόεδρος του ΕΚ για τη δολοφονία του Ján Kuciak  (28.02.2018)
• Οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180226IPR98610/enarxe-sunodou-enos-leptou-sige-gia-ton-dolophonemeno-demosiographo-jan-kuciak
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-slovakia_2201_pk


Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα στο
ΕΚ την Τετάρτη
 
Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, θα είναι ο τρίτος Ευρωπαίος
ηγέτης  που  θα  έρθει  στο  ΕΚ  να  συζητήσει  το  μέλλον  της  Ευρώπης  με  τους
ευρωβουλευτές.
 
Ο Αντόνιο Κόστα ήταν ευρωβουλευτής της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών στο ΕΚ και
διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΕΚ από τον Ιούλιο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2005, οπότε
και παραιτήθηκε προκειμένου να αναλάβει τη θέση του υπουργού εσωτερικών υποθέσεων
στην  Πορτογαλία.  Ήταν  ο  δήμαρχος  της  Λισαβόνας  για  οκτώ  χρόνια.  Έγινε
πρωθυπουργός  της  χώρας  στις  26  Νοεμβρίου  2015.
 
Αυτή  θα  είναι  η  τρίτη  από  μια  σειρά  συζητήσεων  μεταξύ  των  αρχηγών  κρατών  και
κυβερνήσεων της ΕΕ και  των ευρωβουλευτών σχετικά με το μέλλον της ΕΕ. Πρώτος
ηγέτης  που  ήρθε  στο  ΕΚ  να  συζητήσει  το  μέλλον  της  Ευρώπης  ήταν  ο  Ιρλανδός
πρωθυπουργός, Λίο Βαράντκαρ στις 17 Ιανουαρίου και δεύτερος ο πρωθυπουργός της
Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, στις 6 Φεβρουαρίου.
 
Ο πρόεδρος του ΕΚ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας θα παραχωρήσουν κοινή
συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συζήτησης στην ολομέλεια (περίπου στις 12.30μμ,
ώρα Γαλλίας).
 
Η επόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για τη σύνοδο
ολομέλειας του Απριλίου με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 14 Μαρτίου
 
Συνέντευξη Τύπου: Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 12.30μμ, ώρα Γαλλίας
 
#FutureofEurope @antoniocostapm
 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Το βιογραφικό του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα
• Το μέλλον της Ευρώπης
• Οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

20180305NEW99009 - 8/11

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28303/ANTONIO_COSTA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180112IPR91628/e-demiourgia-enos-kaluterou-mellontos-exakolouthei-na-empneei-ten-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180112IPR91628/e-demiourgia-enos-kaluterou-mellontos-exakolouthei-na-empneei-ten-ee
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180202IPR97024/e-poreia-mas-prepei-na-odegei-mprosta-khoris-opisthodromeseis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20180202IPR97024/e-poreia-mas-prepei-na-odegei-mprosta-khoris-opisthodromeseis
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/primeiro-ministro
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Συζήτηση για τους εμπορικούς περιορισμούς που
επιβάλλουν οι ΗΠΑ 
 
Οι  ευρωβουλευτές  θα  συζητήσουν  την  Τετάρτη  με  την  Επίτροπο  Σεσίλια
Μάλμστρομ την επιβολή πρόσθετων δασμών από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα
και αλουμινίου.
 
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα σχέδια του Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ για την
επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, τα μέτρα που προτίθεται  να
λάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο
των πρόσθετων αυτών δασμών στις θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις και τις τιμές στην ΕΕ.
 
Η  επιτροπή  Διεθνούς  Εμπορίου  του  ΕΚ  καταδίκασε  την  κίνηση  αυτή  των  ΗΠΑ  και
εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δώσει μια
άμεση απάντηση στις ΗΠΑ, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες του διεθνούς
εμπορικού δικαίου.
 
Ισπανικές ελιές
 
Σε μία ξεχωριστή συζήτηση την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει μετά την επιβολή πρόσθετων δασμών από τις
ΗΠΑ στις εισαγωγές ισπανικών ελιών. Θα υιοθετήσουν σχετικό ψήφισμα την Πέμπτη.
 
Συζήτηση: Τετάρτη 14 Μαρτίου
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 15 Μαρτίου
 
Διαδικασία: δηλώσεις της Επιτροπής χωρίς ψήφισμα, προφορική ερώτηση στην Επιτροπή
με ψήφισμα
 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Προφορική ερώτηση  για την «Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ

(ισπανικές ελιές)
• Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ
• Οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

20180305NEW99009 - 9/11

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000006+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000006+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/inta/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Οι  φτωχότερες  περιφέρειες  της  ΕΕ:  το  ΕΚ ζητά
«φιλόδοξη»  χρηματοδότηση 
 
Τα έργα που ενισχύουν τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών
πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται επαρκώς, παρά τις δημοσιονομικές
πιέσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό θα υποστηρίξουν με ψήφισμά τους οι
ευρωβουλευτές την Τρίτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης τόνισαν στο σχέδιο ψηφίσματός τους ότι
οι  εθνικές  περικοπές  στις  δημόσιες  επενδύσεις  πλήττουν  τις  περιφέρειες  χαμηλού
εισοδήματος και  χαμηλής οικονομικής  ανάπτυξης οι  οποίες  υποφέρουν ήδη από τις
δυσμενείς  επιπτώσεις  της  οικονομικής  και  χρηματοπιστωτικής  κρίσης.
 
Πέρα από την επαρκή χρηματοδότηση των έργων,  οι  περιφέρειες  αυτές  χρειάζονται
προσαρμοσμένες στρατηγικές που θα μειώσουν τις ανισότητες με τις λοιπές ευρωπαϊκές
περιφέρειες και θα προσφέρουν δυναμικές προοπτικές στους πληθυσμούς τους.
 
Ιστορικό
 
Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δημοσίευσε  τον  Απρίλιο  του  2017  έκθεση  σχετικά  με  την
«Ανταγωνιστικότητα στις περιοχές χαμηλού εισοδήματος και  χαμηλής ανάπτυξης», η
οποία  επικεντρώθηκε  σε  47  περιφέρειες  8  κρατών  μελών:  περιφέρειες  με  χαμηλή
ανάπτυξη, δηλαδή με ΑΕΠ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά με χαμηλά ποσοστά
ανάπτυξης (περιοχές  στην Ιταλία,  την  Ισπανία,  την  Ελλάδα και  την  Πορτογαλία)  και
περιφέρειες  χαμηλού  εισοδήματος  με  χαμηλό  ΑΕΠ,  αλλά  με  ενθαρρυντικές  τάσεις
ανάπτυξης (περιοχές στην Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Πολωνία).
 
Περίπου ένας στους έξι κατοίκους της ΕΕ ζει σε μια περιφέρεια που παρουσιάζει χαμηλή
ανάπτυξη  ή/και  χαμηλό  εισόδημα  (83  εκατομμύρια  κάτοικοι),  εκ  των  οποίων  τα  32
εκατομμύρια ζουν σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα και τα 51 εκατομμύρια σε περιοχές με
χαμηλή ανάπτυξη.
 
 
 
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 13 Μαρτίου
 
Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
 
#CohesionPolicy
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες
• Σχέδιο ψηφίσματος
• Φάκελος διαδικασίας
• Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Michela GIUFFRIDA (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
• Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΚ
• Οπτικοακουστικό υλικό

Σύνοδος Ολομέλειας

20180305NEW99009 - 10/11

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0046%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2208(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124864/MICHELA_GIUFFRIDA_assistants.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608825/EPRS_BRI%282017%29608825_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια 
 
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα,
τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.
 
 
 
Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων
 
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου, ψηφοφορία: Τρίτη 13 Μαρτίου
 
Κοινή συζήτηση - Αλιευτική συμφωνία με τις Κομόρες
 
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου, ψηφοφορία: Τρίτη 13 Μαρτίου
 
Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ
 
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου, ψηφοφορία: Τρίτη 13 Μαρτίου
 
Ψηφοφορία από της υποψηφιότητας του Luis De Guindos’ για τη θέση του αντιπροέδρου
της ΕΚΤ
 
Ψηφοφορία: Τρίτη 13 Μαρτίου
 
Κοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
 
Συζήτηση: Τρίτη 13 Μαρτίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 14 Μαρτίου
 
Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή
και τη φοροαποφυγή
 
Ψηφοφορία: Τετάρτη 14 Μαρτίου
 
Η κατάσταση στη Συρία
 
Ψηφοφορία: Πέμπτη 15 Μαρτίου
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20180305NEW99009 - 11/11


