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Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 18-21
Οκτωβρίου 2010

• Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου αρχίζει η ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο
• Οριστικοποίηση της θέσης του ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2011, ομιλία του γ.γ.

του ΟΗΕ και άδεια μητρότητας δεσπόζουν στο πρόγραμμα

Η ολομέλεια του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο αρχίζει το απόγευμα της Δευτέρα 18
του μηνός και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Πέμπτης 21.

Η θέση του ΕΚ έναντι των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αντιπροτάσεων
του Συμβουλίου Υπουργών οριστικοποιείται την Τετάρτη, ενώ οι ευρωβουλευτές θα συζη-
τήσουν επίσης το ζήτημα της εναρμόνισης των κανόνων για την άδεια μητρότητας και θα
υποδεχθούν τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα εξής θέματα:

Προϋπολογισμός 2011: Το ΕΚ συζητά για νέες πηγές χρηματοδότησης

Επέκταση της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές;

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: Διασφάλιση λογοδοσίας και ισορροπημένης στε-
λέχωσης

Καθυστερήσεις πληρωμών: Όριο οι τριάντα ημέρες

Ανασκόπηση από τον Πρόεδρο του ΕΚ Jerzy Buzek

Ο Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon θα απευθύνει λόγο στο ΕΚ

Οικονομική κρίση: Το ΕΚ εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας

Ελάχιστο όριο εισοδήματος σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας

Προετοιμασία ενόψει της G20 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Βραβείο Ζαχάρωφ 2010: Επιλογή των τριών φιναλίστ και του νικητή

"Made in": Ευρωπαϊκή σήμανση τόπου προέλευσης για την προστασία των κατα-
ναλωτών

Καλύτερη προστασία ευρωπαϊκών θαλασσών και παράκτιων περιοχών
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Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 18-21 Οκτωβρίου 2010

• Τη θέση του για τον προϋπολογισμό του 2011 οριστικοποιεί το ΕΚ στη σύνοδο με
ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου

• Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, προσκεκλημένος σε πανηγυρική
συνεδρίαση της ολομέλειας την Τρίτη 19 Οκτωβρίου

Προϋπολογισμός 2011: Το ΕΚ συζητά για νέες πηγές χρηματοδότησης
Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν, κατά την ψηφοφορία τους για τον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, περισσότερες επενδύσεις για την έρευνα, την
καινοτομία, την εκπαίδευση, την ενέργεια και την παροχή στήριξης προς την Παλαιστίνη.
Αναμένεται, ωστόσο, να διατηρήσουν ένα περιοριστικό συνολικό επίπεδο δαπανών. Οι ευ-
ρωβουλευτές επιθυμούν, επίσης να ξεκινήσουν συζητήσεις για το μακροπρόθεσμο πλαίσιο
του προϋπολογισμού και για νέους τρόπους χρηματοδότησής του.

Επέκταση της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές;
Η πρόταση της επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών να επεκταθεί η άδεια μητρότητας
με πλήρεις αποδοχές στην ΕΕ σε είκοσι εβδομάδες, από δεκατέσσερις που ισχύει σήμερα,
θα τεθεί σε συζήτηση και ψηφοφορία στην ολομέλεια. Οι ευρωβουλευτές θέλησαν, ακόμη, να
καλύψουν το κενό που υπάρχει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, προτείνοντας άδεια πατρότη-
τας με πλήρεις αποδοχές δύο τουλάχιστον εβδομάδων, ως μέρος της νομοθεσίας για τη
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων εργαζομένων γυναικών.

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: Διασφάλιση λογοδοσίας και ισορροπημένης στε-
λέχωσης
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θα φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο
ξεκίνημα των δραστηριοτήτων της, εφόσον το ΕΚ πραγματοποιήσει τις αλλαγές στον προ-
ϋπολογισμό του 2010 και υιοθετήσει τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και
επί των κανόνων για το προσωπικό. Η επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφασίσει τη Δευ-
τέρα το βράδυ, για τη θέση που θα πάρει επί των θεμάτων στελέχωσης, ανεξαρτησίας και
ισορροπημένης εκπροσώπησης με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια και το φύλο.

Καθυστερήσεις πληρωμών: Όριο οι τριάντα ημέρες
Οι μικρότερες επιχειρήσεις συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω
των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Το ΕΚ, για περισσότερο από ένα χρόνο, άσκησε
πιέσεις για την εξασφάλιση αυστηρότερων και σαφέστερων κανόνων για τις περιόδους πλη-
ρωμών, ώστε να ενισχυθεί η φερεγγυότητα, η καινοτομία και οι θέσεις εργασίας. Οι ευρω-
βουλευτές θα ψηφίσουν την Τετάρτη για την υιοθέτηση της συμφωνίας που επετεύχθη με το
Συμβούλιο και υπαγορεύει το γενικό όριο των 30 ημερών για τις προθεσμίες πληρωμών.

Ανασκόπηση από τον Πρόεδρο του ΕΚ Jerzy Buzek
Φθάνοντας περίπου στα μέσα της θητείας του (Ιούλιος 2009-Ιανουάριος 2012), ο Πρόεδρος
του ΕΚ Jerzy Buzek θα προβεί σε ανασκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί έως τώ-
ρα, σε σχέση με τις προτεραιότητες που ο ίδιος είχε θέσει στην αρχή της θητείας του. Τα
αποτελέσματα της αποτίμησης που θα κάνει, θα παρουσιαστούν στα πλαίσια πανηγυρικής
συνεδρίασης της ολομέλειας την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Ο Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon θα απευθύνει λόγο στο ΕΚ
Η πρόοδος ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και της κατα-
πολέμησης της φτώχειας, καθώς και οι παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή
ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν το Δεκέμβριο, αναμένονται να είναι τα κύρια θέματα στα
οποία θα αναφερθεί ο Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon στα πλαίσια πανηγυρικής
συνεδρίασης του ΕΚ την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010.

Οικονομική κρίση: Το ΕΚ εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας
Η οικονομική κρίση θα τεθεί και πάλι στο προσκήνιο την επόμενη εβδομάδα με το ΕΚ να
ψηφίζει επί δύο εκθέσεων μη νομοθετικού χαρακτήρα για τους τρόπους αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της.

Ελάχιστο όριο εισοδήματος σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας
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Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της φτώχειας
και του Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της φτώχειας, οι ευρωβουλευτές θα θέσουν σε
συζήτηση και ψηφοφορία ψήφισμα το οποίο ζητά την εισαγωγή ελάχιστου ορίου εισοδήματος
για την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ.

Προετοιμασία ενόψει της G20 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν, με την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου,
θέματα που αφορούν το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου, και τη
διάσκεψη κορυφής των G20 που θα λάβει χώρα το Νοέμβριο. Στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ,
ο προϋπολογισμός του 2011, η διάσκεψη των G20 και η κλιματική αλλαγή, τα περισσότερα
εκ των οποίων θα εξεταστούν κατά κόρον από το ΕΚ την επόμενη εβδομάδα της ολομέλειας.

Βραβείο Ζαχάρωφ 2010: Επιλογή των τριών φιναλίστ και του νικητή
Τη Δευτέρα το βράδυ, 18 Οκτωβρίου, οι ευρωβουλευτές των επιτροπών Εξωτερικών Υπο-
θέσεων και Ανάπτυξης θα επιλέξουν μέσω ψηφοφορίας τους τρεις φιναλίστ. Οι επικεφαλής
των πολιτικών ομάδων θα αποφασίσουν για το νικητή του βραβείου κατά τη διάρκεια της
Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών, την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου. Η τελετή απονομής
του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, στο Στρασβούργο.

"Made in": Ευρωπαϊκή σήμανση τόπου προέλευσης για την προστασία των κατανα-
λωτών
Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώ-
ρες και πωλούνται εντός ΕΕ έχουν ορθή σήμανση για τον τόπο προέλευσης τους. Αν και
πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με δική τους πρωτοβουλία, χρησιμοποιούν ορθή σήμαν-
ση, δεν υπάρχουν πανευρωπαϊκοί κανόνες. Η ανεπαρκής ή παραπλανητική σήμανση έχει
οδηγήσει πολλές φορές σε προβλήματα υγείας και ασφάλειας και επίσης, κάποιες μη-ευρω-
παϊκές χώρες στο να περιορίσουν το εμπόριο τους σε ορισμένες μόνο χώρες της ΕΕ.

Καλύτερη προστασία ευρωπαϊκών θαλασσών και παράκτιων περιοχών
Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την προστα-
σία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τους, με ψήφισμα τους που θα τεθεί σε ψηφοφορία την
Πέμπτη. Σημειώνοντας τις καταστροφικές συνέπειες της πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του
Μεξικού, οι ευρωβουλευτές ζητούν την ανάπτυξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμε-
τώπιση και πρόληψη των πετρελαιοκηλίδων. Θα συζητηθούν, επίσης, μέτρα πρόληψης της
απώλειας εμπορευματοκιβωτίων στα ύδατα της ΕΕ.
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Άδεια μητρότητας: η ώρα των αποφάσεων

• Κρίσιμη συζήτηση και ψηφοφορία στην ολομέλεια για την επέκταση της άδειας
μητρότητας και την παροχή αδείας και στον πατέρα

• Η συζήτηση πραγματοποιείται την Δευτέρα και η ψηφοφορία την Τετάρτη

Οι κανόνες που διέπουν την άδεια μητρότητας διαφέρουν από χώρα σε χώρα στην
ΕΕ και, την εβδομάδα που έρχεται, το ΕΚ θα εξετάσει προτάσεις για την καλύτερη
προστασία των εργαζόμενων που περιμένουν παιδί. Ποιά πρέπει να είναι η ελάχιστη
διάρκεια της άδειας; Πρέπει να πληρώνεται; Πρέπει να περιλαμβάνει και τους δύο
γονείς; Το ΕΚ θα συζητήσει το θέμα τη Δευτέρα και θα ψηφίσει σχετικά την Τετάρτη
20 Οκτωβρίου.

Η πρόταση που έχει υποβάλλει στην ολομέλεια η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και
Ισότητας των Φύλων του ΕΚ, προβλέπει ότι η ελάχιστη άδεια μητρότητας θα πρέπει να είναι
20 εβδομάδες εκ των οποίων τουλάχιστον οι έξι μετά τον τοκετό. Η αρχική πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει υποβληθεί από το 2008, προβλέπει ελάχιστη διάρκεια
18 εβδομάδων αντί των σημερινών 14,  πάλι με πρόνοια για λήψη τουλάχιστον των έξι
εβδομάδων μετά τον τοκετό.

Σε ότι αφορά το κατά πόσον η μισθοδοσία θα συνεχίζεται κανονικά κατά τη διάρκεια της
άδειας μητρότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αμείβεται η άδεια τουλάχιστον στο
ύψος της άδειας λόγω ασθενείας, όμως αφήνει την εφαρμογή του μέτρου στην κρίση των
κρατών μελών.

Για το ΕΚ, η εισηγήτρια Edite Estrela (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), επιθυμεί την αύξηση του
κατώτατου ορίου στις 20 εβδομάδες με πλήρη αποζημίωση, επισημαίνοντας ότι το διάστημα
αυτό επιτρέπει στις γυναίκες να συνέλθουν πλήρως από την εγκυμοσύνη και τη γέννα αλλά
και ότι ενθαρρύνει τη γαλουχία και τονώνει το δεσμό μητέρας - βρέφους.

Ωστόσο το θέμα έχει προκαλέσει εντονότατες συζητήσεις και μακρές διαπραγματεύσεις κα-
θώς θίγει ευαίσθητε κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές μεταξύ των κρατών με-
λών. Έτσι, η πρώτη έκθεση επεστράφη στην επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών από την
ολομέλεια το Μάιο του 2009, ενώ φέτος αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί λεπτομερής
ανάλυση κόστους  - ωφέλειας η οποία συζητήθηκε στο ΕΚ στις 5 Οκτωβρίου από ευρωβου-
λευτές και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Σύμφωνα με τη μελέτη το κόστος ανά γέννα από την εφαρμογή της πρότασης κυμαίνεται
μεταξύ μηδέν και πέντε χιλιάδων ευρώ αναλόγως του κράτους μέλους, λόγω των διαφορών
στις παροχές και τη διάρκεια της αδείας.

Μιλώντας στη συνεδρίαση εκείνη, η Marije Cornelissen (Πράσινοι, Ολλανδία) σημείωσε
ότι "το κόστος είναι πάντα εύκολο να μεταφρασθεί σε ωραίους εύπεπτους αριθμούς, ενώ τα
οφέλη όχι". Από την άλλη πλευρά η Βρετανίδες ευρωβουλευτές  Μαρίνα Γιαννακουδάκη
  της ομάδας ΕΣΜ και Elisabeth Lynne των Φιλελευθέρων εξέφρασαν ανησυχίες για τις
επιπτώσεις της πρότασης στην απασχόληση των γυναικών και τη στάση των εργοδοτών
έναντι των νέων εργαζομένων γυναικών γενικά.

Σε ότι αφορά την άδεια "πατρότητας", η έκθεση Estrela προτείνει ελάχιστη πληρωμένη άδεια
δύο εβδομάδων με στόχο να μοιρασθούν καλύτερα άνδρες και γυναίκες τα οικογενειακά
βάρη αλλά και να βελτιωθεί η γενική ισορροπία επαγγελματικής - οικογενειακής ζωής. Μέχρι
σήμερα για τον πατέρα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ωστόσο οι ευρωβουλευτές που αντιτίθενται σε κάθε τέτοια πρόνοια υπενθυμίζουν ότι δεν
είναι θέμα που μπορεί από τη φύση του να εμπίπτει στο πεδίο νομοθεσίας που, όπως ρητά
αναφέρεται στο κείμενο της οδηγίας, έχει σαν σκοπό τη "βελτίωση της προστασίας που
παρέχεται στις εγκύους εργαζόμενες και στις λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες".
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Σε κάθε περίπτωση, η ίδια πρόταση καλύπτει και σειρά άλλων ζητημάτων όπως είναι η προ-
στασία των γυναικών από απόλυση μέχρι και έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας
καθώς και διάφορα μέτρα σχετικά με τη νυχτερινή εργασία, τις υπερωρίες και την άδεια για
υιοθέτηση παιδιού.
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Εβδομάδα κατά της φτώχιας στο ΕΚ: πως θα βοηθήσουμε
εκείνους που κινδυνεύουν

• Το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Φτώχιας
• Σειρά δράσεων και εκδηλώσεων στο ΕΚ και, αυτή την εβδομάδα, ομιλία του γενικού

γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon

Η 17η Οκτωβρίου ήταν φέτος η παγκόσμια ημέρα κατά της φτώχιας ενώ το 2010 είναι
το Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της Φτώχιας. Έτσι το ΕΚ εξετάζει το ζήτημα στην
ολομέλεια όπου θα συζητήσει ψήφισμα με το οποίο ζητά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το ΕΚ συμμετέχει επίσης στην ημέρα κατά της
φτώχιας με ειδική εκδήλωση που περιλαμβάνει τη δημιουργία ανθρώπινης αλυσίδας
γύρω από το κτίριό του, ενώ την Τρίτη στην ολομέλεια θα μιλήσει ο γενικός γραμμα-
τέας των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon.

Με έκθεση μη νομοθετικού χαρακτήρα που έχει καταθέσει προς ψήφιση από την ολομέλεια,
η Πορτογαλέζα ευρωβουλευτής της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Ilda Figureido, ζητά
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ελαχίστου εγ-
γυημένου εισοδήματος, το οποίο θα πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να ανέρχεται στο 60% του
εθνικού ενδιάμεσου εισοδήματος, με άλλα λόγια όσο είναι η συμβατική μέτρηση του ορίου
φτώχιας. Πάντως, η επιτροπή Απασχόλησης στην οποία κατατέθηκε αρχικά η πρόταση δι-
χάσθηκε για το θέμα, με τους Σοσιαλιστές να απέχουν της ψηφοφορίας.

Η Γαλάζια Κορδέλα

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στο Agora Geremek στο Στρασβούργο θα εγκαινιασθεί η "γαλάζια
κορδέλα", σύμβολο της μάχης κατά της φτώχιας, παρουσία του γ.γ. του ΟΗΕ, Ban Ki-moon,
του προέδρου, Jerzy Buzek και των αντιπροέδρων του ΕΚ.

Ο Ban Ki-moon στην ολομέλεια

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου ο γ.γ. του ΟΗΕ θα μιλήσει σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση της
ολομέλειας. Στην ομιλία του αναμένεται να αναφερθεί στους αναπτυξιακούς "Στόχους της
Χιλιετίας" που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ, στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την αντιμετώ-
πιση των κλιματικών αλλαγών και, τέλος, στη χρήση των μικροδανείων ως αναπτυξιακού
εργαλείου για τη λύτρωση εκατομμυρίων από τη φτώχια.

Επιτροπή για την Κρίση

Την Τετάρτη, τέλος, θα συζητηθεί και θα ψηφισθεί η τελική έκθεση της επιτροπής για τη χρη-
ματοπιστωτική κρίση με εισηγήτρια τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Pervenche
Bérès. Η έκθεση ζητά ισχυρή πανευρωπαϊκή και παγκόσμια ρύθμιση και εποπτεία του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα, χωρίς καμία εξαίρεση, για "καμία χρηματοπιστωτική αγορά, κανένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή εργαλείο"…

Στις 27 και 28 Ιανουαρίου το ζήτημα της καταπολέμησης της φτώχιας θα εξετασθεί με μεγα-
λύτερη λεπτομέρεια σε ειδική εκδήλωση του προγράμματος Agora.

Παρακολουθείστε στην ιστοσελίδα μας όλες τις εκδηλώσεις της εβδομάδας
Η τραγωδία της φτώχιας
• 85 εκατομμύρια άτομα ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας στην ΕΕ…
• … Αποτελούν το 17% του πληθυσμού της Ένωσης
• Ένα στα πέντε παιδιά (20%) απειλείται άμεσα από τη φτώχια
• Ένας στους πέντε ηλικιωμένους (19%) απειλείται άμεσα από τη φτώχια
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Το ΕΚ και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ

• Τελικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη στελέχωση και τους κανόνες
λειτουργίας της Υπηρεσίας

• Την 1η Δεκεμβρίου θα αρχίσει η λειτουργία της αν επιτευχθεί εγκαίρως η συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι πια σε τροχιά υλοποίησης και το
ΕΚ έχει συγκεκριμένα καθήκοντα ελέγχου στη στελέχωση και λειτουργία της. Δεδηλω-
μένος στόχος του είναι να την αναδείξει σε πραγματικά ευρωπαϊκή διπλωματική υπη-
ρεσία, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία αλλά και τη σωστή ισορ-
ροπία στην επιλογή του προσωπικού που θα την επανδρώσει. Την Τρίτη 19 Οκτω-
βρίου, η ολομέλεια συζητά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας με την ψηφοφορία να
είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη.

Η έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είναι προγραμματισμένη για
την 1η Δεκεμβρίου αλλά αυτό προϋποθέτει σειρά νομοθετικών αλλαγών στον προϋπολο-
γισμό και τον κανονισμό προσωπικού της Ένωσης. Για μεν το χρηματοδοτικό σκέλος ήδη
έχει εξασφαλισθεί η συγκατάθεση των κρατών μελών, όμως οι συζητήσεις για τον κανονισμό
προσωπικού συνεχίζονται.

Ικανή, έμπιστη και πραγματικά ευρωπαϊκή

Στις σκληρές διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη και την πολιτική προϊσταμένη της Υπηρε-
σίας, Ύπατη Εκπρόσωπο των "27", Catherine Ashton, το ΕΚ απαίτησε να υπάρξει απόλυ-
τη διαφάνεια τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Ήδη του έχει αναγνωρισθεί
πλήρης αρμοδιότητα στον έλεγχο του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ενώ επιτυχής ήταν
και η προσπάθειά του να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούς της. Έτσι,
οι δαπάνες της Υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνουν απαλλαγή (εκ των υστέρων έγκριση)
από το ΕΚ, ενώ οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών στο εξωτερικό θα ακολουθήσουν ειδικό
πρόγραμμα κατάρτισης στη σύνταξη και διαχείριση των προϋπολογισμών τους.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ζητούν να διασφαλισθεί πλήρης αξιοκρατία στους διορισμούς
στην Υπηρεσία, με διασφάλιση τόσο γεωγραφικής ισορροπίας στην επιλογή του προσωπι-
κού όσο και ισορροπίας μεταξύ των φύλων.

Με βάση τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, γνωστή και ως "Συμφωνία της Μαδρίτης", το 60%
του προσωπικού της Υπηρεσίας θα προέλθει από ήδη υπηρετούντες στα θεσμικά όργανα
της ΕΕ, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών σε "στρατηγικής σημασίας" χώρες και διεθνείς
οργανισμούς θα πρέπει να περάσουν πρώτα από (ανεπίσημη) ακρόαση από την επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ και, τέλος, η Υπηρεσία θα έχει ειδικές δομές για θέματα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Έναρξη της Συνόδου: Ελευθερία της έκφρασης, φτώχεια και
εμπορία ανθρώπων

• Ο πρόεδρος Buzek χαιρέτησε την απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Κινέζο
διαφωνούντα Liu Xiaobo

• Η μάχη κατά της φτώχιας στο προσκήνιο

Κατά την έναρξη της Συνόδου σήμερα, ο Πρόεδρος του ΕΚ Jerzy Buzek χαιρέτησε
τη βράβευση του Κινέζου διαφωνούντα Liu Xiaobo με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης
για το 2010. Η ανάγκη περισσότερης δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας
και της εμπορίας ανθρώπων ήταν μεταξύ των άλλων θεμάτων που βρίσκονται στην
ημερήσια διάταξη της ολομέλειας και τα οποία υπογράμμισε ο Πρόεδρος, ο οποίος
αναφέρθηκε, ακόμη, στην ενδιάμεση έκθεση που θα παρουσιάσει στα πλαίσια πανη-
γυρικής συνεδρίασης την Τετάρτη.

Ο κ. Buzek επικρότησε την απονομή του φετινού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον Κινέζο
φυλακισμένο διαφωνούντα Liu Xiaobo, τονίζοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται ακόμα στη φυλακή,
καθώς "πολέμησε ειρηνικά για την υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης". Ο Liu Xiaobo
καταδικάστηκε το Δεκέμβριο του 2009 σε έντεκα χρόνια φυλάκισης και δύο χρόνια στέρησης
των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ο κ. Buzek έκανε έκκληση προς την Κίνα να απελευθερώσει
τον Liu Xiaobo και τους άλλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της φτώχειας,
η οποία ήταν χθες, 17 Οκτωβρίου, και με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος κατά της φτώχειας
(2010), ο Πρόεδρος Buzek ανακοίνωσε ότι το ΕΚ θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων
αυτήν την εβδομάδα, προκειμένου να υπογραμμίσει το πρόβλημα της φτώχειας. Ο κ. Buzek
και άλλοι ευρωβουλευτές φορούσαν σήμερα μία μπλε κορδέλα, σύμβολο της εκστρατείας για
την καταπολέμηση της φτώχειας. Ο Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-Moon, αναμένεται να
αναφερθεί στο θέμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο ΕΚ, την Τρίτη το μεσημέρι, αμέσως
μετά τη συζήτηση της ολομέλειας για το θέμα της εξάλειψης της φτώχειας. Ο κ. Buzek κάλεσε
τους ευρωβουλευτές να παραστούν στην ειδική τελετή με τον κ. Ban Ki-Moon, που θα λάβει
χώρα αύριο στις 14.45, στην Geremek Agora, στο Στρασβουργο.

Ο Πρόεδρος Buzek υπενθύμισε, στη συνέχεια, ότι: " Σήμερα γιορτάζουμε για τέταρτη φορά
την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων" και δήλωσε ότι η ΕΕ προβλέπει τη
θέσπιση νομοθεσίας για την εξάλειψη του προβλήματος αυτού.

Τέλος, ο κ. Buzek αναφέρθηκε στην ενδιάμεση έκθεση που θα παρουσιάσει την Τετάρτη το
μεσημέρι στα πλαίσια της προεδρίας του. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει μία αποτίμηση των
πεπραγμένων, προκειμένου να γίνουν γνωστά αυτά που έχει επιτύχει το ΕΚ τους τελευταίους
δεκαπέντε μήνες. Ο κ. Buzek εξελέγη Πρόεδρος του ΕΚ τον Ιούλιο 2009 και η θητεία του
λήγει τον Ιανουάριο 2012.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη.
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, μιλά στο ΕΚ

• Πανηγυρική συνεδρίαση της ολομέλειας και ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,
Ban Ki-moon

• Φτώχεια, περιβάλλον και πυρηνικά οι τρείς μεγάλες κοινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon πραγματοποίησε επίση-
μη επίσκεψη στο ΕΚ, στο Στρασβούργο. Στην ομιλία του τόνισε τις τρείς μεγάλες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, τη μάχη κατά της φτώχειας, τις κλι-
ματικές αλλαγές και την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Καλώντας σε γενική συ-
στράτευση για την  επίτευξη των στόχων ζήτησε από την ΕΕ να αναλάβει τον πρώτο
ρόλο.

Προλογίζοντας, ο πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, τόνισε ότι "σήμερα ο κόσμος μας αντιμε-
τωπίζει περισσότερο από ποτέ παγκόσμιες προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπισθούν
μόνο με κοινή προσπάθεια όλων των εθνών και λαών".

Απαντώντας, ο Ban Ki-moon επεσήμανε ότι ο ΟΗΕ και η ΕΕ είναι "φυσικοί σύμμαχοι, καθώς
εργάζονται επιτυχώς για το κοινό καλό σε παγκόσμιο επίπεδο", για να τονίσει την ανάγκη
αλληλεγγύης τόσο στην ανάληψη των ευθυνών όσο και στην απόλαυση των ωφελειών και
την αντιμετώπιση των "πραγματικών ανησυχιών" των πολιτών.

Επεσήμανε στη συνέχεια τις τρείς μεγάλες κοινές προκλήσεις που κατ' αυτόν αντιμετωπίζει
η ανθρωπότητα.

Ο πόλεμος κατά της φτώχιας

Η πρώτη είναι η αντιμετώπιση της φτώχιας και όπως τόνισε οι δεσμεύσεις που ανέλα-
βαν μόλις προ μηνός οι χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης για τους
"Στόχους της Χιλιετίας" πρέπει να υλοποιηθούν. Θύμισε όμως στο πλαίσιο αυτό πώς οι διε-
θνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει, πώς οι κάθε είδους επιδοτήσεις παρα-
μένουν και πώς οι τιμές δεν παύουν να αυξάνονται ακόμα και για τα πλέον απαραίτητα φάρ-
μακα.

Κάλεσε έτσι το ΕΚ να στηρίξει το έργο του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι "μπορούμε και να σφίξου-
με το ζωνάρι και να μην κλείνουμε τα μάτια στις κοινές μας προκλήσεις", καθώς πρέπει και
μπορούμε να "βοηθήσουμε εκείνους που έχουν ανάγκη να βοηθήσουν τους εαυτούς τους".
Επεσήμανε δε ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινούν κάθε ημέρα και μόνο φέτος 64
εκατομμύρια έπεσαν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Κλιματικές αλλαγές

Για τις κλιματικές αλλαγές τόνισε ότι όσο καθυστερούμε τόσο μεγαλύτερο θα είναι το αντίτιμο
που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, σε ανταγωνιστικότητα, σε πόρους, σε ανθρώπινες
ζωές". Έτσι, τόνισε οι κίνδυνοι πρέπει να περιορισθούν, η επαγρύπνηση όλων να αυξηθεί και
οι αναπτυσσόμενες χώρες να στηριχθούν. Πρώτο βήμα είναι η επερχόμενη διεθνής διάσκε-
ψη στην Κανκούν το Δεκέμβριο, όπου "οι κυβερνήσεις πρέπει να σημειώσουν πρόοδο στην
επίλυση των προβλημάτων που παραμένουν ανεπίλυτα".

Κάλεσε έτσι τους πάντες να επιδείξουν "ευελιξία, αλληλεγγύη και θάρρος" στην αναζήτηση
των αναγκαίων συμβιβασμών, τονίζοντας ότι η "υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία  εκατομ-
μυρίων" εξαρτώνται από την επιτυχή έκβαση της συνόδου. Μέρος αυτού είναι και η στήριξη
των αναπτυσσόμενων χωρών.

Όπως παρατήρησε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθεί να χωρίζει το
έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει, ένα έλλειμμα που μπορεί "να κλείσει με οικονομικά
μέσα". Κάλεσε έτσι τις πρώτες να παράσχουν το μερίδιο που τους αναλογεί στα 30 δισεκα-
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τομμύρια δολάρια ταχύρρυθμης χρηματοδότησης που συμφωνήθηκε στην περσινή σύνοδο
στην Κοπεγχάγη για το 2010-2012 ως μέσο διευκόλυνσης της προσαρμογής των αναπτυσ-
σόμενων χωρών στη μάχη κατά των κλιματικών αλλαγών.

Αναζητώντας έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά

Έργα αλλά και περισσότερη "αρμονία" μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο
τόσο να καταργηθούν τα όπλα μαζικής καταστροφής και να όσο και να αντιμετωπισθεί ο
κίνδυνος να αποκτήσουν πυρηνικό υλικό οι τρομοκράτες.

Πέραν αυτών ο Ban Ki-moon επεσήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες
στην Ευρώπη, από την αυξημένη ανεργία και τις διακρίσεις, μέχρι την έλλειψη ευκαιριών σε
σχολεία και χώρους εργασίας. Τόνισε έτσι ότι "κάποιοι αξιοποιούν τους φόβους του κόσμου,
επιχειρούν να επικαλεσθούν φιλελεύθερες αξίες για ανελεύθερους στόχους και κατηγορούν
τους μετανάστες ότι παραβιάζουν τις αξίες της Ευρώπης"…

"Ιστορικά η ΕΕ έχει υπάρξει δύναμη παγκόσμιας ανάπτυξης και αλλαγής. Μπορεί να απο-
τελέσει την ατμομηχανή που θα τραβήξει το τρένο, που θα μας τραβήξει και θα μας σπρώξει
και θα μας κρατήσει σε κίνηση και στη σωστή τροχιά".

Είμαστε "ενωμένοι στην πολυμορφία" μας σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος Buzek,
καλώντας όλους "να συνεργασθούμε για έναν καλύτερο κόσμο για όλα τα έθνη, τα ηνωμένα
έθνη"…
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Οικονομική κρίση: το ΕΚ δείχνει τη διέξοδο

• Τα αίτια της κρίσης και τα μέτρα αποτροπής της επανάληψής της εξετάζει με έκθεσή
του το ΕΚ

• Στο επίκεντρο ο ρόλος της εσωτερικής αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην έξοδο από την ύφεση

Η κερδοσκοπία, το τέλος της φούσκας των ακινήτων στις ΗΠΑ, η διάσωση των τρα-
πεζών, η ύφεση και η ανεργία είναι όλα συστατικά της οικονομικής κρίσης. Πώς μπο-
ρούσε να έχει αποφευχθεί; Πώς μπορεί να αποτραπεί η επανάληψή της; Την Τρίτη 20
Οκτωβρίου, το ΕΚ συζητά τις πρώτες εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής Κρίσης που
συστάθηκε πέρυσι για το λόγο αυτό.

Εισηγήτρια είναι η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Pervenche Berès και η έκθε-
σή της εξετάζει το πώς θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η κρίση, προτείνοντας στη συνέχεια
τα εργαλεία πολιτικής που θα αποτρέψουν την επανάληψή της στο μέλλον.

Ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση, ενισχυμένη εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, κα-
λύτερος συντονισμός της οικονομικής πολιτικής και αξιοποίηση των ευκαιριών και δυνατο-
τήτων που παρέχει η ενιαία αγορά της Ένωσης ως ατμομηχανή της εξόδου από την ύφεση
είναι ο πυρήνας των προτάσεων της επιτροπής για την έξοδο από την κρίση.

"Υπεύθυνοι έναντι των πολιτών για την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών
είναι οι πολιτικοί και το ΕΚ έχει τώρα αποδείξει ότι θα αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που
του αναλογεί και ότι θα εργασθεί για τη δημιουργία ενός σταθερότερου και πιο υπεύθυνου
κανονιστικού πλαισίου για την οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα", δηλώνει η Sirpa
Pietikäinen (Φινλανδία), υπεύθυνη του ΕΛΚ για το θέμα αυτό.

Η έκθεση είναι άλλωστε προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των κύριων πολιτικών ομάδων με
βάση την ευρεία συναίνεση που επιτρέπει στο ΕΚ να έχει δική του ξεκάθαρη θέση.

Οι κύριες προτάσεις της έκθεσης είναι οι εξής:

Η δημιουργία συστήματος εποπτείας και ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα που
καλύπτει το σύνολο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και εργαλείων, μαζί με την εισα-
γωγή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Ανάθεση των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων σε αντιπρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την εποπτεία των οικονομικών, νομισματικών και χρημα-
τοπιστωτικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της ΕΕ καθώς και για τον συ-
ντονισμό άλλων πτυχών της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αναγνώριση του ρόλου της Εσωτερικής Αγοράς ως κύρια ατμομηχανής της ανάπτυξης. Για
το λόγο αυτό η στρατηγική ΕΕ2020 για την ανάπτυξη, θα πρέπει να αποτελέσει ταυτόχρονα
μακροπρόθεσμο στρατηγικό πρόγραμμα για τις επενδύσεις και την απασχόληση, με στόχο
και την αντιμετώπιση της κρίσης και την τόνωση της ενιαίας αγοράς.

Χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Αναγνώριση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους, διευκόλυνση του δανεισμού τους
και περιορισμό της γραφειοκρατίας στις κρατικές προμήθειες.

Σημειώνει έτσι η εισηγήτρια, Pervenche Beres, ότι "η Ευρώπη οφείλει να μετατρέψει τώρα
τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 σε έργα, δίνοντας σάρκα και οστά στις οικονομικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της για τα επόμενα 10 χρόνια".

Μετά την έγκρισή της, η έκθεση θα χρησιμεύσει ως βάση για το περαιτέρω έργο της επιτρο-
πής Κρίσης, της οποίας η εντολή έχει ήδη παραταθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2011 ενώ θα
κατατεθεί προς συζήτηση και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Συστήματα ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της
φτώχειας

• Η φτώχεια επηρεάζει το 17% του πληθυσμού της ΕΕ, δηλαδή περίπου 85 εκατομμύρια
άτομα

• Η θέσπιση συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη αποτελεί ένα
από τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν, με ψήφισμα τους που υιοθετήθηκε αυτήν την Τετάρ-
τη, την εισαγωγή συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη προκει-
μένου να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για
την Εξάλειψη της φτώχειας ήταν στις 17 Οκτωβρίου και το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό
Έτος Καταπολέμησης της φτώχειας.

Η φτώχεια επηρεάζει το 17% του πληθυσμού της ΕΕ, δηλαδή περίπου 85 εκατομμύρια άτο-
μα. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι μεγαλύτερο για τα παιδιά και τους νέους ηλικίας
μέχρι 17 ετών (20%) από ότι για το σύνολο του πληθυσμού. Οι ηλικιωμένοι (19%) εκτίθε-
νται, επίσης, σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Αυτά τονίζονται στο εγκριθέν ψήφισμα με ει-
σηγήτρια την Ilda Figueiredo (Ευρ.Εν.Αριστερά, Πορτογαλία).

Ελάχιστα εισοδήματα

Η θέσπιση συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη – που θα αποτελούνται
από συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των ατόμων που διαθέτουν ανεπαρκές εισόδημα με
οικονομικές παροχές και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες – αποτελεί ένα
από τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας, εγγύησης ενός επαρ-
κούς βιοτικού επιπέδου και ενθάρρυνσης της κοινωνικής ένταξης.

Τα συστήματα επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να οριστούν στο 60% του διάμεσου
εισοδήματος του εκάστοτε κράτους. Αυτά αναφέρονται στο κείμενο που υιοθετήθηκε και στο
οποίο γίνεται, επίσης, έκκληση προς την Επιτροπή να παρουσιάσει πρωτοβουλία επί του
θέματος αυτού, η οποία πρέπει να καταλήξει στην εκπόνηση σχεδίου δράσης σε επίπεδο
ΕΕ.

Ωστόσο, τα εναλλακτικά ψηφίσματα που κατέθεσαν οι Σοσιαλιστές, οι Πράσινοι και η
Ευρ.Εν.Αριστερά και τα οποία ζητούσαν τη θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ για τα ελάχι-
στα εισοδήματα δεν υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των μελών της ολομέλειας.

Οι φτωχοί εργαζόμενοι

Στο ψήφισμα οι ευρωβουλευτές εγείρουν την προσοχή και στο ζήτημα του ολοένα αυξανόμε-
νου αριθμού των φτωχών εργαζομένων. Τονίζουν επίσης ότι οι ελάχιστες αποδοχές διαβίω-
σης πρέπει να υπερβαίνουν πάντα το όριο της φτώχειας και οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρα-
μένουν κάτω από το όριο της φτώχειας πρέπει να λαμβάνουν ενισχύσεις χωρίς όρους.

Ζητείται, ακόμη, στο ψήφισμα να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στις αμοιβές και στα ελάχι-
στα επίπεδα μισθών, καθώς η φτώχεια η οποία πλήττει εκείνους που ήδη απασχολούνται,
υποδηλώνει άδικες συνθήκες εργασίας.
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Η χρηματοπιστωτική κρίση πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος

• Συζήτηση εν όψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ και της συνάντησης του G20
• Έκκληση από πολλές πλευρές για φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ένωσης συναντώνται τέσσερις φορές το χρόνο
στις συνόδους κορυφής για να εξετάσουν ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ και, εν
όψει κάθε τέτοιας συνόδου κορυφής, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκ-
πρόσωπος της χώρας που έχει την προεδρία της ΕΕ ενημερώνονται στην ολομέλεια
για τη θέση των ευρωβουλευτών και πολιτικών ομάδων ως προς τα θέματα της συ-
νόδου.

Η συζήτηση την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, επικεντρώθηκε στην κρίση που προβλέπεται να
αποτελέσει το κεντρικό θέμα της επερχόμενης συνόδου κορυφής της 28-29 Οκτωβρίου στις
Βρυξέλλες και της συνόδου του G20 το Νοέμβριο.

Μιλώντας εκ μέρους του συμβουλίου, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του προε-
δρεύοντος στην ΕΕ Βελγίου, εξήγησε ότι στο επίκεντρο της ατζέντας στη σύνοδο κορυφής θα
βρεθεί η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, με βάση τα αποτελέσματα της ομάδας εργα-
σίας που συστάθηκε υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy.
Η ομάδα εργασίας υιοθέτησε την τελική της πρόταση τη Δευτέρα, με προτάσεις για τη βελ-
τίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη
βελτίωση της οικονομικής συνεργασίας. Όπως εξήγησε ο Chastel, η σύντομη υιοθέτηση
σχετικής νομοθεσίας "θα στείλει το σήμα ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση".

Σε ότι αφορά την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του G20, ο Chastel επεσήμανε ότι στόχος
είναι η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και ο εντοπισμός των προβλημάτων που θα μπο-
ρούσαν να ανακόψουν την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. "η σημαντικότερη πρόκληση
για το G20 θα είναι τους ερχόμενους μήνες, όταν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο
να χαθεί η δυναμική που έχει αναπτυχθεί".

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso έθε-
σε ως σημαντικότερα θέματα για τη σύνοδο κορυφής την οικονομική διακυβέρνηση τις συ-
ναντήσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία και τις "κρίσιμες" συνόδους του G20 και του Κανκούν,
για το κλίμα. Χαρακτηρίζοντας την οικονομική διακυβέρνηση "ακρογωνιαίο λίθο" της αξιοπι-
στίας της ΕΕ, τόνισε ότι στόχος είναι το "πακέτο" μέτρων για τη διακυβέρνηση να έχει τεθεί
σε εφαρμογή στα μέσα του ερχόμενου έτους. Κάλεσε έτσι το Εκ και τα κράτη μέλη να το
εγκρίνουν το συντομότερο ως "κατεπείγον" ζήτημα.

Εξήγησε επίσης ο ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός αντιμετώπισης της κρίσης θα πρέπει να
αντικατασταθεί με μία μονιμότερη δομή στην οποία στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τη σύνοδο του G20, τέλος, o κ. Barroso τόνισε την ανάγκη "να εργασθούμε συλλογικά" σε
παγκόσμιο επίπεδο, υπενθυμίζοντας ότι "στο επίπεδο αυτό το ζήτημα των συναλλαγματικών
ισοτιμιών είναι σοβαρό", για να τονίσει ότι η ΕΕ στηρίζει θερμά μια αναπτυξιακή ατζέντα που
δεν αποκλείει τις αναπτυσσόμενες χώρες".

Μιλώντας στη συνέχεια, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και εισηγήτρια της
 έκθεσης της επιτροπής Κρίσης του ΕΚ, Pervenche Berès, εξήγησε ότι η κρίση μεταφράζε-
ται και σε αύξηση της ανεργίας σε 11% πανευρωπαϊκά μέχρι το τέλος του έτους και τόνισε
ότι η ΕΕ οφείλει να εισάγει φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, συντονισμό των προ-
ϋπολογισμών των κρατών μελών, δημιουργία γνήσιου "κ. Ευρώ" και κοινή διαχείριση του
χρέους: η όποια μεταρρύθμιση πρέπει "να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων",
εξήγησε.

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Diogo Feio, εισηγητής της
έκθεσης για την οικονομική διακυβέρνηση και το Σύμφωνο Σταθερότητας, σημείωσε ότι η
ΕΕ δεν αντέδρασε επαρκώς στην κρίση και έκανε σφάλματα. Ζήτησε έτσι καλύτερο συντο-
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νισμό μεταξύ του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων ενώ στην έκθεσή του εισηγείται την
ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας με ειδική έμφαση στο δημόσιο χρέος, τη δημιουργία
αξιόπιστου μηχανισμού αντιμετώπισης του χρέους, βελτίωση των μηχανισμών κατάρτισης
και παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών και βελτίωση της ποιότητας των
στατιστικών στοιχείων.

Οι πολιτικές ομάδες

Μιλώντας εκ μέρους του ΕΛΚ, ο ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας του, Γάλλος ευρω-
βουλευτής, Joseph Daul, σημείωσε ότι και οι δύο σύνοδοι κορυφής, της ΕΕ και του G20
έχουν σαν αντικείμενο τις αλλαγές που είναι απαραίτητες μετά την κρίση και εξήγησε ότι το
ΕΛΚ στηρίζει τις προτάσεις για αυστηρότερες κυρώσεις κατά των κρατών μελών που δεν
τηρούν τις πρόνοιες του Συμφώνου Σταθερότητας. Για δε το G20 ζήτησε να διασφαλισθεί ότι
"θα ακουσθεί η φωνή του ΕΚ" στα κύρια ζητήματα, όπως είναι το διεθνές συναλλαγματικό
σύστημα, η σταθερότητα στους τομείς των τροφίμων και της ενέργειας.

Για τους Σοσιαλιστές, ο Γερμανός επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, Martin
Schulz, επέκρινε ως "επίθεση κατά των θεσμικών οργάνων της ΕΕ", τις προτάσεις που
έκαναν μετά τη συνάντησή τους στη Deauville η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και
ο Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί.

Στη συνέχεια επεσήμανε πώς οι περυσινές υποσχέσεις (στη σύνοδο του G20 στο
Πίτσμπουργκ της Πενσυλβανίας) για "βιώσιμη, μακρόπνοη και ισχυρή ανάπτυξη" τελικά με-
ταφράσθηκαν στην Ευρώπη σε μια "Μανιχαϊκή προσέγγιση για την οποία όλες οι δαπάνες
είναι κακές και όλες οι περικοπές είναι καλές". Επεσήμανε έτσι πώς "οι χώρες που επλήγη-
σαν περισσότερο από την κρίση, η Ιρλανδία και η Ελλάδα βρίσκονται τώρα σε ύφεση" ενώ
"οι κερδοσκόποι δεν φορολογούνται καν και οι κοινωνικές ανισότητες ενισχύονται". Για το
λόγο αυτό, κατέληξε, υπάρχει τέτοια επιμονή για την επιβολή φόρου επί των συναλλαγών.

Ο Βέλγος επικεφαλής των Φιλελευθέρων, Guy Verghofstadt, σημείωσε ότι εκείνο που
επείγει είναι να επιτευχθεί στη σύνοδο κορυφής συμφωνία για την διακυβέρνηση και την
ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας. Όπως σημείωσε υπάρχουν τρείς προτάσεις, από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ομάδα εργασίας του προέδρου Van Rompuy (την οποία
χαρακτήρισε υπερβολικά αργή) και η γαλλογερμανική συμφωνία - καζίνο της Τρίτης στη
Deauville . Έτσι, κατέληξε, το ΕΚ οφείλει να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και να "ανατρέψει" τη συμφωνία της Deauville.

Ο ηγέτης των Πρασίνων στο ΕΚ, Γάλλος ευρωβουλευτής Daniel Cohn-Bendit, επεσήμανε
ότι το μεγάλο πρόβλημα με τον φόρο επί των συναλλαγών είναι "πώς θα τα καταφέρουμε",
ενώ επεσήμανε ότι η συζήτηση περί τα ελλείμματα παρακάμπτει μία κρίσιμη παράμετρο:
"Το έλλειμμα είναι σαν την χοληστερίνη, υπάρχουν 'καλά' και 'κακά' ελλείμματα: ένα έλλειμ-
μα που προέρχεται από επενδύσεις, που δίνει προοπτική σε μια οικονομία δεν είναι κακό"
επεσήμανε και επεσήμανε ότι "επενδύοντας στην πράσινη ενέργεια κερδίζουμε"…

Για την ομάδα των Ευρωπαίων  Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο Πολωνός ευρωβου-
λευτής Michał Tomasz Kamiński, προειδοποίησε ότι αν ο λαϊκισμός κυριαρχήσει στις οικο-
νομικές συζητήσεις τότε "μπορούμε να ξεχάσουμε την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς".

Από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο Γάλλος ευρωβουλευτής Patrick Le Hyaric ση-
μείωσε ότι εκείνο που απαιτείται δεν είναι ένα Σύμφωνο Σταθερότητας αλλά ένα Σύμφωνο
Κοινωνικής Ανάπτυξης" με καλύτερους μισθούς,, άλλο φορολογικό σύστημα και άλλη πολι-
τική απασχόλησης, ενώ στήριξε την κινεζική πρόταση για χρήση ενός και μόνο κοινού διε-
θνούς νομίσματος για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Ο Nigel Farrage, μιλώντας για την ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας απάντησε
στην πρόταση Barroso για χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω φόρου στις
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και θύμισε ένα παλαιότερο "εξαιρετικά επιτυχημένο επανα-
στατικό κίνημα που είχε σα σύνθημα το 'καμία φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση" (σύνθη-
μα των επαναστατημένων αμερικανών το 1776) για να σημειώσει ότι ουδείς εξέλεξε τον κ.
Barroso. Παρεμβαίνοντας, ο πρόεδρος της Επιτροπής του θύμισε ότι εξελέγη από το ίδιο το
ΕΚ, του οποίο είναι μέλος και ο κ. Farrage.

To G20
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Το G20 δημιουργήθηκε το 1999 και περιλαμβάνει ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονο-
μίες που εκπροσωπούν το 80% του παγκόσμιου εμπορίου και περισσότερα από τα δύο τρίτα
του πληθυσμού της Γης. Αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς
τραπεζίτες 19 κρατών και της ΕΕ.
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Ο πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek στα μισά της θητείας του

• Ομιλία του προέδρου του ΕΚ, Jerzy Buzek, με αφορμή τη συμπλήρωση του πρώτου
μισού της θητείας του

• "Εκείνο που περιμένει ο πολίτης από εμάς είναι να νικήσουμε την κρίση, τη φτώχια,
τον κοινωνικό αποκλεισμό"

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, στο μέσον της θητείας του στην προεδρία του ΕΚ, ο
Jerzy Buzek έκανε ανασκόπηση της μέχρι τούδε πορείας του Κοινοβουλίου σε σχέση
με τις προτεραιότητες που έθεσε αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας, η εξωτερική παρουσία της ΕΕ, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και ο προϋπολογισμός της Ένωσης. Σημείωσε επίσης τις
δράσεις του ΕΚ για την κρίση, την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών
και τις θεσμικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί και τον αυξημένο ρόλο του ΕΚ με τη
Συνθήκη της Λισσαβόνας.

Για την κρίση, ο πρόεδρος Buzek ανέφερε ότι "εκείνο που κυρίως περιμένει ο πολίτης από
εμάς τους πολιτικούς είναι να νικήσουμε την κρίση, τη φτώχια, τον κοινωνικό αποκλεισμό".
Σημείωσε έτσι την έγκριση από το ΕΚ κρίσιμων νομοθετικών παρεμβάσεων όπως το πακέτο
χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τους νέους κανόνες για τα "μπόνους" των στελεχών των
τραπεζών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στο
πλαίσιο της κρίσης, αναφερόμενος ειδικά στη βοήθεια που έχει λάβει η Ελλάδα.

Σε ότι αφορά την πολιτική ενέργειας, μία από τις κεντρικές προτεραιότητές του, τόνισε ότι
"η μεγάλη πρόκληση για τον 21ο αιώνα είναι να συνδυάσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού μας με την προστασία του περιβάλλοντος κρατώντας τις τιμές χαμηλά". Θύμισε
δε πώς στις 5 Μαΐου, από κοινού με τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, εξήγ-
γειλε τη Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας και θύμισε ότι σήμερα Τετάρτη
θα υπογράψει τον κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο που ενέκρινε το ΕΚ.

Εξωτερική Δράση. Όπως θύμισε ο ίδιος εκπροσώπησε το ΕΚ στο G8 και σε επίσημες επι-
σκέψεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ ενώ έγινε ο πρώτος πρόεδρος του ΕΚ τα τελευταία 12 χρόνια
που επισκέπτεται τη Ρωσία. Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,
θύμισε ότι το ΕΚ "διαπραγματεύθηκε σκληρά με το Συμβούλιο για να είναι η υπηρεσία σύγ-
χρονη και να εκπροσωπεί το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον". Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή χα-
ρακτήρισε την ιστορία της πρώτης συμφωνίας για το SWIFT, δηλώνοντας ότι "ο ιστορικός
του μέλλοντος θα κοιτάξει τη συμφωνία και θα πει ότι ήταν η στιγμή που το ΕΚ ενήργησε
προς όφελος των πολιτών εξασφαλίζοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και προ-
στασίας των ατομικών ελευθεριών".

Για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σημείωσε ότι "γνωρίζει πως έχει μπροστά του 735 υπέρ-
μαχους των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πίσω του άλλα 500  εκατομμύρια" ενώ υπενθύμι-
σε ότι έθεσε στο Ρώσο πρόεδρο Medvedev το θέμα των δολοφονιών ακτιβιστών όπως η
Anna Politkovskaya και Sergei Magnitsky, ότι ζήτησε την απελευθέρωση του Κινέζου αντι-
φρονούντος Liu Xiaobo όταν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ, ενώ αναφέρθηκε και στο
βραβείο Ζαχάρωφ του ΕΚ.

Για τα Δικαιώματα των γυναικών, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον Αριστοτέλη και την πίστη
του στην ισορροπία για να τονίσει ότι "οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ισότιμη συμμετοχή
ανδρών και γυναικών στη δημόσια ζωή".

Στρέφοντας στη συνέχεια την προσοχή του στις θεσμικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί,
σημείωσε ότι με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας "η ισχύς του ΕΚ διπλασιάσθηκε" ενώ τα άλ-
λα θεσμικά όργανα δίνουν λόγο στο ΕΚ, όπως παρατήρησε θυμίζοντας την "ώρα των ερω-
τήσεων" με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και το ότι, για πρώτη φορά, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν ενημερώνει απλώς την ολομέλεια αλλά οφείλει
να ενημερώνει άμεσα και το προεδρείο του ΕΚ. Τόνισε επίσης την ανάγκη στήριξης της ευ-
ρύτερης δυνατής χρήσης της κοινοτικής μεθόδου, σε αντίθεση με τη διακυβερνητική μέθοδο.
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Μιλώντας, τέλος, για τον προϋπολογισμό, τον χαρακτήρισε το σημαντικότερο έργο που
έχει μπροστά του το ΕΚ: "Είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός
του 2011 βοηθά την ανάπτυξη" τόνισε, για να συνεχίσει ότι "θα φροντίσουμε να διατεθούν τα
κονδύλια που έχουμε ήδη υποσχεθεί στους πολίτες καθώς οι όποιες περικοπές δεν μπορούν
να είναι απλός λαϊκισμός που περιορίζει ευκαιρίες, για παράδειγμα για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση ή την έρευνα".

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος Buzek σημείωσε ότι "η ειρήνη, η σταθερότητα,
η ευημερία, η ανοικτή κοινωνία δεν είναι κεκτημένα" και προειδοποίησε ότι "το αδιανόητο
μπορεί κάλλιστα να ξανασυμβεί". "από εμάς εξαρτάται η μορφή που θα έχει η ΕΕ τον 21ο
αιώνα αλλά με συναδέλφους όπως εσείς δεν φοβάμαι να δώσω αυτή τη μάχη", κατέληξε.
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Συγκρατημένος προϋπολογισμός 2011 αλλά περισσότερες δια-
πραγματεύσεις στο μέλλον

• Ψηφοφορία στην ολομέλεια για την θέση του ΕΚ σχετικά με τον προϋπολογισμό του
2011

• "Οι αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων πληρωμών δεν αποτελούν υγιή δημοσιονομική
πρακτική"

Το ΕΚ ζητά περισσότερες επενδύσεις για την έρευνα, την καινοτομία, την εκπαίδευ-
ση, την ενέργεια και την παροχή στήριξης προς την Παλαιστίνη, αλλά διατηρεί ένα
συγκρατημένο συνολικό επίπεδο δαπανών. Κατά την ψηφοφορία του για τον προ-
ϋπολογισμό, την Τετάρτη, το ΕΚ ζήτησε επίσης να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για
νέες πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού και για δεσμεύσεις σε ότι αφορά
την επαρκή χρηματοδότηση των νέων καθηκόντων και προτεραιοτήτων που απορ-
ρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η ψηφοφορία αυτή έχει σημασία όχι μόνο για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, αλλά
και για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς στα πλαίσια των υφιστάμενων δημοσιονομικών
προοπτικών (2007-2013) και των μελλοντικών επίσης.

Για το 2011, το ΕΚ προτείνει αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 0,8% σε σχέση
με τον προϋπολογισμό του 2010. Δεδομένων των πιέσεων που ασκήθηκαν στους εθνικούς
προϋπολογισμούς των κρατών μελών, οι ευρωβουλευτές, για πρώτη φορά, δε ζήτησαν ση-
μαντικές αυξήσεις επί του συνολικού επιπέδου του προϋπολογισμού, σε σχέση με την αρ-
χική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφώνησαν σε συνολικό προϋπολογισμό με
€130 δισ. σε πληρωμές και €143 δισ. σε αναλήψεις υποχρεώσεων (να σημειωθεί ότι τα πο-
σά αυτά είναι κατά προσέγγιση, τα τελικά ποσά θα γίνουν γνωστά την Πέμπτη), έναντι της
αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για €130,14 δισ. σε πληρωμές και €142,57
δισ. σε αναλήψεις υποχρεώσεων.

Το ΕΚ "κατανοεί τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι ιδιαίτε-
ρα μεγάλες για το οικονομικό έτος 2011 και απαιτούνται επιτακτικά εξοικονομήσεις".

Το ΕΚ θεωρεί ωστόσο ότι «οι αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων πληρωμών δεν αποτελούν
υγιή δημοσιονομική πρακτική» και επιπλέον φρονεί «ότι οι αυθαίρετες περικοπές πιστώσε-
ων ανάληψης υποχρεώσεων θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή των πολιτικών και των προ-
γραμμάτων της Ένωσης που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
οι ευρωβουλευτές δε συμφωνούν με τις περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο.

Μεγάλες αυξήσεις και περικοπές ανά γραμμή προϋπολογισμού

Για τις περισσότερες γραμμές του προϋπολογισμού, οι ευρωβουλευτές επανέφεραν τις προ-
τάσεις της Επιτροπής, μετά τις περικοπές τις οποίες έκανε το Συμβούλιο. Επιπλέον, υιο-
θέτησαν κάποιες αυξήσεις και κάποιες περικοπές, όπως οι παρακάτω:

• 1α Ανταγωνιστικότητα - ανάπτυξη και απασχόληση: Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν
μεγαλύτερα ποσά για το Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση (+€18 εκατ. 15 02 22), για
το Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία (+€10 εκατ. 02 02 01) και
για το Πρόγραμμα Ευφυής ενέργεια -  Ευρώπη (+€10 εκατ. 32 04 06). Για να εξισορ-
ροπήσουν τις αυξήσεις αυτές οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν περικοπές για την Ευρω-
παϊκή κοινή επιχείρηση για τον "ITER" - Σύντηξη για την παραγωγή ενέργειας, ύψους
 €47 εκατ. (08 20 02)
• 1β Συνοχή - ανάπτυξη και απασχόληση: Οι ευρωβουλευτές προσέθεσαν μία νέα
γραμμή ύψους €2,5 εκατ. για τη Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια της Βαλτικής
Θάλασσας (13 03 43)
• 2 Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων: Προστέθηκαν €300 εκατ. για
το Ταμείο γαλακτοκομικών προϊόντων (05 02 12 09), €6,7 εκατ. για το Χρηματοδοτικό
μέσο για το περιβάλλον LIFE+ (07 03 07) και €2 εκατ. για τη Στήριξη για τη διαχείριση
αλιευτικών πόρων  (11 07 01)
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• 3α Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη: προστέθηκαν €2,35 εκατ. για το Πρόγραμ-
μα Daphne για την καταπολέμηση της βίας (18 04 07) και €1 εκατ. για την Πρόληψη,
ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας (18 05 08)
• 3β Ιθαγένεια: προστέθηκαν €4 εκατ. στις Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις για τη στήριξη
των Ολυμπιακών Αγώνων "Special Olympics" στην Αθήνα (15 05 06) και €3 εκατ. για
το Πρόγραμμα Νεολαία εν δράσει (15 05 55)
• 4 Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγοντας: προστέθηκαν €100 εκατ. στη Χρηματοδοτική
βοήθεια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την Παλαιστίνη,
την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA (19 08 01 02), η οποία εξισορροπήθηκε με
τις περικοπές ύψους στα Συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες (- €18 εκατ., 21 06 07),
στις Δραστηριότητες συνεργασίας πλην της Δημόσιας Αναπτυξιακής Βοήθειας (- €23,5
εκατ., 19 09 03, 19 10 04 και 21 06 06) και στην Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας (- €45,7 εκατ.)
• 5 Διοίκηση: Οι ευρωβουλευτές προσέθεσαν κάποια ποσά σε αποθεματικό, τα οποία
θα διατεθούν για την πληρωμή των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε πε-
ρίπτωση που το Συμβούλιο χάσει την υπόθεση έναντι της Επιτροπής ενώπιον του Δι-
καστηρίου.

Όλα τα παραπάνω ποσά αφορούν αναλήψεις υποχρεώσεων.

Χρειάζεται αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου πλαισίου προϋπολογισμού

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι τα περιθώρια του υφιστάμενου μακροπρόθεσμου πλαισίου προ-
ϋπολογισμού (γνωστού και ως "δημοσιονομικές προοπτικές" ή "πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο") είναι πολύ περιοριστικά. Αυτό το πλαίσιο θεσπίστηκε για την περίοδο 2007-2013,
αλλά δε λαμβάνει υπόψη τα επιπρόσθετα έξοδα που προέκυψαν λόγω της οικονομικής
κρίσης, των νέων πολιτικών και των νέων καθηκόντων που προβλέπονται από τη Συνθήκη
της Λισαβόνας.

Στις τέσσερις νέες γραμμές προϋπολογισμού για τις "Ανάγκες της βάσει της Λισαβόνας επα-
νεξέτασης του τομέα" οι ευρωβουλευτές ζητούν "επαρκές επίπεδο δαπανών" και " αρμόζου-
σα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διεργασία διοργανικής διαπραγμάτευσης
για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο".

Συζητήσεις για νέες πηγές χρηματοδότησης

Το ΕΚ επιθυμεί να ξεκινήσεις συζητήσεις με το Συμβούλιο για νέες πηγές χρηματοδότησης
του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από το Συμβούλιο να ξεκινήσει τις
διαπραγματεύσεις για τους ίδιους πόρους , προσθέτοντας ότι "το στοιχείο αυτό είναι ανα-
πόσπαστο τμήμα της όλης συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό 2011".

Επιπλέον, ζητούν από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να "αποφασίσουν μηχανισμούς προς
διευκόλυνση της μεταφοράς αχρησιμοποίητων πιστώσεων του έτους N, συγκεκριμένα στο
πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού". Έως τώρα τα χρήματα τα
οποία δε χρησιμοποιούνταν εντός του έτους επιστρέφονταν στα κράτη μέλη στο τέλος του
έτους.

Μηχανισμός σταθεροποίησης

Το ΕΚ επιθυμεί, ακόμη, μέσω ευρείας πλειοψηφίας, να προσθέσει δύο επιπλέον γραμμές
προϋπολογισμού, μία για τα έξοδα και μία για τα έσοδα που θα προκύψουν από το μηχα-
νισμό σταθεροποίησης της ΕΕ, ο οποίος δημιουργήθηκε από τις κυβερνήσεις της ΕΕ μετά
την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Σε αυτές τις γραμμές δεν έχουν προστεθεί ακόμη ποσά,
αλλά θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ ο μηχανισμός.

Εισηγητές

Υπάρχουν δύο εισηγητές για τον προϋπολογισμό: η Sidonia Jędrzejewska (ΕΛΚ, Πολωνία),
υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του
προϋπολογισμού λειτουργίας της ΕΕ, και η Helga Trüpel (Πράσινοι, Γερμανία), υπεύθυνη
για τον προϋπολογισμό των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Επόμενα βήματα
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Στις 27 Οκτωβρίου το ΕΚ και το Συμβούλιο θα ξεκινήσουν την περίοδο συνδιαλλαγής, η
οποία θα διαρκέσει είκοσι μία ημέρες, προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα κοινό κείμενο.
Εάν συμφωνήσουν, το τελικό κείμενο θα υιοθετηθεί στα μέσα Νοεμβρίου.

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

Για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι πιστώσεων: οι
αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αναφέρονται στην
ανάληψη υποχρεώσεων της ΕΕ (π.χ. υπογραφή συμβολαίου, έναρξη διαδικασίας υποβολής
προσφορών) εντός ενός έτους. Το επίπεδο πληρωμών καθορίζει τις πραγματικές πληρωμές
που θα λάβουν χώρα εντός του έτους.

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με κατά προσέγγιση ποσά με το σχέδιο προϋπολογισμού
του 2011.
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Επέκταση της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες με πλήρεις
αποδοχές

• Επέκταση της άδειας μητρότητας σε τουλάχιστον 20 εβδομάδες
• Άδεια "πατρότητας" δύο εβδομάδων κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας

Το ΕΚ αποφάσισε την Τετάρτη την επέκταση της άδειας μητρότητας στην ΕΕ από
δεκατέσσερις σε είκοσι εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές. Θα υπάρχει, ωστόσο, ευε-
λιξία για τις χώρες στις οποίες ισχύουν ήδη άδειες για οικογενειακούς λόγους. Υιο-
θετήθηκε, επίσης, από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, το δικαίωμα σε άδεια
πατρότητας δύο εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές.

Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισε υπέρ της επέκτασης του ελάχιστου ορίου άδειας
μητρότητας από δεκατέσσερις σε είκοσι εβδομάδες, προχωρώντας ακόμη περισσότερο σε
σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφερόταν σε επέκτα-
ση στις δεκαοκτώ εβδομάδες. Το ψήφισμα με εισηγήτρια την Edite Estrela (Σοσιαλιστές,
Πορτογαλία) υιοθετήθηκε με 390 ψήφους υπέρ, 192 κατά και 59 αποχές.

Ωστόσο, τα μέλη του ΕΚ υιοθέτησαν τροπολογίες προσθέτοντας ότι όταν προβλέπεται σε
κάποια χώρα ήδη άδεια για οικογενειακούς λόγους, οι τελευταίες τέσσερις εβδομάδες μπο-
ρούν να θεωρηθούν ως άδεια μητρότητας, με αποδοχές τουλάχιστον 75%.

Τον Οκτώβριο 2008 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της τρέχουσας νομοθεσίας (οδη-
γία 92/85) ως μέρος του "πακέτου" για την επίτευξη "ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής", βάση του Συνεδρίου ILO για την προστασία της μητρότητας (2000).

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με την πρόταση της Επιτροπής να χορηγούνται μετά τον
τοκετό οι έξι εβδομάδες από την άδεια μητρότητας.

Το σχέδιο νομοθετικής πρότασης θέτει κανόνες για τα ελάχιστα όρια σε επίπεδο ΕΕ. Τα
κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν ή να διατηρήσουν τους κανόνες που ισχύουν ήδη στην
επικράτεια τους και οι οποίοι είναι πιο ευνοϊκοί σε σχέση με αυτούς που προβλέπονται από
την οδηγία. 

"Η μητρότητα δε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επιβάρυνση για τα συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης, η μητρότητα αποτελεί επένδυση για το μέλλον μας", δήλωσε η εισηγήτρια Edite
Estrela κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια τη Δευτέρα.

Άδεια πατρότητας

Στο εγκριθέν ψήφισμα ζητείται από τα κράτη μέλη να χορηγούν άδεια πατρότητας δύο εβδο-
μάδων, με πλήρεις αποδοχές, κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Οι ευρωβουλευτές
που αντιτάχθηκαν σε αυτήν την πρόταση υποστήριξαν ότι η άδεια πατρότητας δε συνάδει
με το στόχο αυτής της νομοθεσίας που είναι "η υγεία και η ασφάλεια των εγκύων γυναικών".

Δικαιώματα εργαζομένων

Το ΕΚ υιοθέτησε, επίσης, τροπολογίες για την απαγόρευση της δυνατότητας απόλυσης των
εγκύων εργαζομένων γυναικών  από την αρχή της εγκυμοσύνης τους και έως έξι μήνες μετά
τη λήξη της άδειας μητρότητας. Υποστήριξε, ακόμη, ότι πρέπει να δίνεται το δικαίωμα στις
γυναίκες να επιστρέφουν μετά το πέρας της άδειας μητρότητας στις θέσεις εργασίας τους ή
σε "ισότιμες θέσεις", δηλαδή σε θέσεις με ίδιες αποδοχές, στην ίδια επαγγελματική κατηγορία
και με τα ίδια καθήκοντα.

Το ΕΚ προσθέτει ότι δε θα πρέπει οι εργαζόμενες να υποχρεώνονται να δουλεύουν σε νυ-
κτερινές βάρδιες ή να πραγματοποιούν υπερωρίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα
εβδομάδων πριν τον τοκετό, κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της εγκυμοσύνης σε  περιπτώ-
σεις ασθένειας της εγκύου ή του αγέννητου παιδιού, καθώς και κατά τη διάρκεια ολόκληρης
της περιόδου θηλασμού.
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Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: Λογοδοσία και ισορ-
ροπημένη στελέχωση

• Διαφάνεια και λογοδοσία στα οικονομικά της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ζητά το
ΕΚ

• Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο εξωτερικό θα πρέπει να
"συνεργάζονται πλήρως" με το ΕΚ

Το ΕΚ υιοθέτησε σήμερα τις απαιτούμενες αλλαγές επί του οικονομικού κανονισμού
της ΕΕ, επί του κανόνων για το προσωπικό και επί του προϋπολογισμού του 2010
για την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι ευ-
ρωβουλευτές πέτυχαν να αυξήσουν τη γενική επισκόπηση που θα έχει το ΕΚ επί της
Υπηρεσίας και διασφάλισαν ότι η στελέχωση της θα γίνει με ισορροπημένη εκπρο-
σώπηση με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια και το φύλο.

Οι κανόνες προϋπολογισμού ("δημοσιονομικός κανονισμός") για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) τροποποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και
η λογοδοσία για τα οικονομικά. Οι τροπολογίες που υιοθετήθηκαν περιλαμβάνουν αυστηρές
προβλέψεις για τη λογοδοσία στους τομείς του προϋπολογισμού και των οικονομικών.

Έλεγχος προϋπολογισμού και διαφάνεια

Σε δημοσιονομικούς όρους, η ΕΥΕΔ θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με όλα τα άλλα θεσμικά
όργανα της ΕΕ, θα έχει δηλαδή δικό της τμήμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο προϋπο-
λογισμός της ΕΥΕΔ θα υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής (discharge)  από
το ΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο το ΕΚ θα ασκεί πλήρως τις δημοσιονομικές και ελεγκτικές του
αρμοδιότητες έναντι της ΕΥΕΔ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει υπεύθυνη για τον
προϋπολογισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Για να εξασφαλιστεί η δημοσιονομική διαφάνεια η Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάζει στο ΕΚ
και στο Συμβούλιο μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού και ένα λεπτομερές έγγραφο εργασίας
στο οποίο θα παρουσιάζονται όλες οι διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες που σχετίζονται
με τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης.

Ο ρόλος των επικεφαλής των αντιπροσωπειών

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών "πρέπει
να ολοκληρώνουν ειδικές σειρές μαθημάτων κατάρτισης για τα καθήκοντα και τις ευθύνες
των διατακτών (authorising officers) και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού".  Οι επικε-
φαλής των αντιπροσωπειών θα πρέπει να "συνεργάζονται πλήρως" με το ΕΚ, θα πρέπει
να παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση και μπορεί να τους ζητηθεί να παρευρίσκονται σε
συνεδριάσεις επιτροπών

Οι κανόνες του προϋπολογισμού υιοθετήθηκαν με 578 ψήφους υπέρ, 39 κατά και 28 αποχές.

Κανόνες για το προσωπικό

Οι κανόνες για το προσωπικό της ΕΥΕΔ παρουσιάστηκαν στο συμβιβαστικό κείμενο το
οποίο διαπραγματεύτηκε ο εισηγητής Bernhard Rapkay (Σοσιαλιστές, Γερμανία) εκ μέρους
του ΕΚ και υιοθετήθηκαν από την ολομέλεια με  513 ψήφους υπέρ, 51 κατά και 98 αποχές.

"Επιθυμούμε μία υπηρεσία σύγχρονη, με ισορροπημένη εκπροσώπηση με βάση το φύλο",
δήλωσε ο  Bernhard Rapkay. "Επιθυμούμε ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις" για τους
υπαλλήλους της ΕΕ και για το προσωπικό από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες και "οι
ίδιοι πρέπει να δεσμεύονται απέναντι στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, πρέπει να είναι
πιστοί απέναντί σας", κ. Ashton, προσέθεσε ο εισηγητής.

Στόχος της στελέχωσης ή της πρόσληψης πρέπει είναι η εξασφάλιση για την ΕΥΕΔ των υπη-
ρεσιών μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων "υψηλών προσόντων, απόδοσης και ακεραιότη-
τας, οι οποίοι έχουν προσληφθεί στην ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση από υπηκόους
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των κρατών μελών της Ένωσης". Αυτό αναφέρεται στις τροπολογίες επί των κανόνων προ-
σωπικού. Αναφέρεται, ακόμη, ότι το προσωπικό της ΕΥΕΔ πρέπει να απαρτίζεται από "ικα-
νοποιητικό και σημαντικό αριθμό υπηκόων όλων των κρατών".

Για να εξασφαλιστεί η ισορροπημένη εκπροσώπηση των δύο φύλων στη νέα διπλωματική
υπηρεσία, στο συμφωνηθέν κείμενο αναφέρεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλλη-
λα μέτρα για την προώθηση ίσων ευκαιριών για το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο σε ορι-
σμένες ομάδες καθηκόντων. Έως τα μέσα του 2013, η Ύπατη Εκπρόσωπος θα καταθέσει
έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα
ισορροπημένης εκπροσώπησης στη στελέχωση της ΕΥΕΔ με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια
και το φύλο.

Έως τις 30 Ιουνίου 2013, η ΕΥΕΔ θα προσλαμβάνει προσωπικό από τη Γενική Γραμματεία
του Συμβουλίου, από την Επιτροπή και από τις εθνικές διπλωματικές αρχές. Από 1 Ιουλίου
2013, η πρόσβαση στις θέσεις της ΕΥΕΔ θα είναι ανοικτή σε υπαλλήλους και από τα άλλα
θεσμικά όργανα της ΕΕ. Όταν η ΕΥΕΔ φθάσει το πλήρες δυναμικό της, το προσωπικό από
τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών θα πρέπει να εκπροσωπεί τουλάχιστον το
ένα τρίτο του συνόλου του προσωπικού της ΕΥΕΔ σε θέσεις AD και οι μόνιμοι υπάλληλοι
της Ένωσης θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 60% του συνόλου του προσωπικού
της ΕΥΕΔ σε θέσεις AD.

Αλλαγή του προϋπολογισμού για το 2010 λόγω της ΕΥΕΔ

Οι ευρωβουλευτές πραγματοποίησαν επίσης αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2010, με
βάση την έκθεση που ετοίμασαν οι εισηγητές Roberto Gualtieri (Σοσιαλιστές, Ιταλία) και
László Surján (ΕΛΚ, Ουγγαρία) και η οποία υιοθετήθηκε με 608 ψήφους υπέρ, 41 κατά
και 11 αποχές. Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνεται και η πρόσθεση ενός δέκατου τμήματος
στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δημιουργήθηκε ένα σύνολο εκατό νέων θέσεων εργασίας και
εβδομήντα για contract agents, μοιρασμένων μεταξύ των αντιπροσωπειών και της κεντρι-
κής υπηρεσίας. Η καθαρή δημοσιονομική επίπτωση του τροποποιημένου προϋπολογισμού,
συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών εξόδων, είναι €9,52 εκατ.
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Καθυστερήσεις πληρωμών: Το ΕΚ υιοθετεί το όριο των τριάντα
ημερών

• Όριο οι 30 ημέρες για την πληρωμή λογαριασμού αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας
• Εξαίρεση μόνο με συμφωνία των δύο πλευρών και για δημόσιους οργανισμούς στον

τομέα της Υγείας

Το ΕΚ υιοθέτησε την Τετάρτη τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο και υπα-
γορεύει το γενικό όριο των 30 ημερών για τις προθεσμίες πληρωμών. Οι νέοι αυ-
τοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δε θα αντιμετωπίζουν
πλέον οικονομικά προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές των λογα-
ριασμών από τις δημόσιες αρχές ή από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και επίσης θα ενι-
σχύσουν τη φερεγγυότητα, την καινοτομία και την απασχόληση.

Ως γενικός κανόνας, η προθεσμία για την πληρωμή ενός λογαριασμού για την αγορά αγαθών
ή υπηρεσιών δε θα επιτρέπεται να ξεπερνά τις τριάντα ημέρες. Αυτό θα ισχύει τόσο για
τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα.  Το ΕΚ θέλησε να αποφύγει τις οποιεσδήποτε
ασάφειες και να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από το γενικό κανόνα θα γίνεται
αποδεκτή μόνο κάτω από ειδικές, εξαιρετικές συνθήκες.

Το ΕΚ, για περισσότερο από ένα χρόνο, άσκησε πιέσεις για την εξασφάλιση αυστηρότε-
ρων και σαφέστερων κανόνων για τις περιόδους πληρωμών. Η συμφωνία, η οποία παρου-
σιάστηκε στην ολομέλεια ως "ενιαία τροπολογία" στην έκθεση της Barbara Weiler (Σοσιαλι-
στές, Γερμανία) έτυχε ευρείας πολιτικής στήριξης από όλες τις πολιτικές ομάδες και υιοθε-
τήθηκε με 612 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 21 αποχές.

Η εισηγήτρια Barbara Weiler δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης την Τρίτη το βράδυ:
"Αυτή η οδηγία για τις πληρωμές θα οδηγήσει σε μία νέα κουλτούρα σε ότι αφορά τις πλη-
ρωμές. Στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των μικρότερων επιχειρήσεων
θα προστατευθούν ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα
για επενδύσεις σε νέες θέσεις απασχόλησης". Η εισηγήτρια υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί
σε καμία περίπτωση πρόθεση του ΕΚ να διαρκέσει "δύο χρόνια" η περίοδος για την οριστι-
κή εφαρμογή της οδηγίας. "Από τον Ιανουάριο τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν τη
διαδικασία ενσωμάτωσης" της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία τους.

Οι νέες περίοδοι πληρωμών

Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων η γενική προθεσμία θα είναι τριάντα ημέρες, εκτός και
αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό μέσα στο συμβόλαιο. Θα είναι δυνατή η επέκταση της προ-
θεσμίας πληρωμής στις εξήντα ημέρες, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνούν. Η επέκτα-
ση της προθεσμίας στις εξήντα ημέρες θα μπορεί να γίνει εφόσον αυτό "δηλώνεται ρητά"
από τον πιστωτή και το χρεώστη στο συμβόλαιο και εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι "ιδιαιτέρως
επιβαρυντικό" για τον πιστωτή.

Για τις συναλλαγές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων ο γενικός κανόνας είναι οι
τριάντα ημέρες. Εάν τα δύο μέρη επιθυμούν να επεκτείνουν την περίοδο πληρωμής αυτό
πάλι πρέπει να "δηλώνεται ρητά" και να "στοιχειοθετείται με αντικειμενικά επιχειρήματα με
βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συμβολαίου".  Το ΕΚ αγωνίστηκε ιδιαίτερα για να
εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες αρχές δε θα μπορούν ποτέ να καθυστερήσουν τις πληρωμές
τους πέρα από το όριο των εξήντα ημερών.

Εξαιρέσεις για τους δημόσιους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν προθεσμία πληρωμής εξήντα ημερών για τους δη-
μόσιους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Αυτό γίνεται λόγω της ιδιαίτερης
φύσης αυτών των οργανισμών, όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρηματοδο-
τούνται κυρίως από αποζημιώσεις μέσω των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Επιτόκιο, αποζημίωση και περίοδος ελέγχου
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Το ΕΚ πίεσε το Συμβούλιο να δεχθεί νόμιμο επιτόκιο επί του επιτοκίου αναφοράς τουλάχι-
στον 8%. Ο πιστωτής θα δικαιούται να λάβει από τον πιστωτή, ως ελάχιστη αποζημίωση,
το ποσό των € 40 για την κάλυψη δαπανών .

Η περίοδος ελέγχου για να επιβεβαιωθεί ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προϋπο-
θέσεις που τίθενται από το συμβόλαιο θα είναι οι τριάντα ημέρες. Αυτή η περίοδος μπορεί να
επεκταθεί σε περιπτώσεις περίπλοκων συμβολαίων, αλλά μόνο εάν αυτό έχει συμφωνηθεί
ρητά και μόνο εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι "ιδιαιτέρως επιβαρυντικό" για τον πιστωτή. Το ΕΚ
εξασφάλισε ότι οι περίοδοι ελέγχου δε θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ασάφειες
και μη αναγκαίες καθυστερήσεις στις πληρωμές.
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Έξοδος από την οικονομική κρίση - Προς μία ευρωπαϊκή οικονο-
μική διακυβέρνηση

• Οι ευρωβουλευτές ζητούν ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο ρυθμιστικό και εποπτικό
σύστημα

• Εισηγήτρια του ΕΚ η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Pervenche Bérès

Η οικονομική κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες των μηχανισμών αυτορρύθμισης ανα-
δεικνύοντας την ανάγκη ισχυρής οικονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ, επο-
πτείας και συντονισμού πολιτικών. Αυτό αναφέρουν τα δύο μη νομοθετικά ψηφίσμα-
τα που υιοθέτησε το ΕΚ την Τετάρτη. Με την ειδική μονάδα διακυβέρνησης του κ. Van
Rompuy να παρουσιάζει τα σχέδια της, το ΕΚ συνεισέφερε στη συζήτηση για την οι-
κονομική διακυβέρνηση, η οποία θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Οκτώβριου.

Με ψήφισμα τους για τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για την αντιμε-
τώπιση της οικονομικής κρίσης, οι ευρωβουλευτές ζητούν ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο
ρυθμιστικό και εποπτικό σύστημα το οποίο να μην αφήνει εκτός καταγραφής καμιά χρηματι-
στηριακή αγορά, κανένα χρηματοπιστωτικό μηχανισμό και κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυ-
μα.  Το ψήφισμα για την οικονομική διακυβέρνηση υποστηρίζει τις νομοθετικές προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά προχωρά ακόμα παραπέρα σε ότι αφορά τη θέσπιση ενός
μόνιμου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, τη δημιουργία Ευρωπαϊκών ομολόγων και την
ανάγκη αντιμετώπισης των πλεονασμάτων και των ελλειμμάτων των προϋπολογισμών.

Η Γαλλίδα εισηγήτρια Pervenche Bérès (Σοσιαλιστές), υπεύθυνη για το ψήφισμα για την οι-
κονομική κρίση, τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ψηφοφορία: "Να ενώσουν
τις δυνάμεις τους με το ΕΚ, γιατί έχουν συλλογική ευθύνη" στο να βρεθεί τρόπος εξόδου
από την κρίση. "Πρέπει να βασιστούμε στους δικούς μας πόρους", είτε πρόκειται για τον
τομέα ενέργειας είτε για χρηματοδοτικούς πόρους, είπε η ίδια, υπερασπίζοντας την πρωτο-
βουλία για εισαγωγή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. "Καμία αλλαγή δε μπορεί
να εφαρμοστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών", προσέθεσε και έκανε έκκλη-
ση για "σοβαρή ευρωπαϊκή κινητοποίηση προκειμένου να εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά το
σχέδιο της ΕΕ".

Ο εισηγητής Diogo Feio (ΕΛΚ, Πορτογαλία), υπεύθυνος για το ψήφισμα για την οικονομική
διακυβέρνηση, άσκησε κριτική κατά των κρατών μελών για το ότι δεν έδωσαν την αρμόζουσα
προσοχή στην πολιτική του ΕΚ για την οικονομική διακυβέρνηση. "Να είστε βέβαιοι ότι το ΕΚ
θα επιμείνει στους κύριους στόχους που έχει θέσει, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
επί των έξι νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της οικονομικής
διακυβέρνησης", δήλωσε ο ίδιος. Η θέση αυτή υποστηρίχθηκε και από πολλούς προέδρους
πολιτικών ομάδων του ΕΚ.

Αποτελεσματική λειτουργία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Στο ψήφισμα για την οικονομική κρίση τονίζεται το πόσο σημαντικό είναι να ελεγχθούν τα
ελλείμματα των κρατών μελών της ΕΕ. Στο ίδιο ψήφισμα οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη
λύπη τους για τη μη ικανοποιητική επιβολή της εφαρμογής του Συμφώνου σταθερότητας
και ανάπτυξης και ζητούν βελτιωμένα κίνητρα και μηχανισμούς κυρώσεων ώστε να εξασφα-
λίζεται η συμμόρφωση.

Για να ενισχύσει την ανάκαμψη από την κρίση, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει με συνέπεια τη
Στρατηγική Ευρώπη 2020 και να προχωρήσει με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί, μέσα στα επόμενα έτη, σε έργα που θα πραγματοποιη-
θούν στους τομείς ενέργειας, έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και υγείας.

Προεδρεύων του Συμβουλίου Ecofin και της Ευρωομάδας (Mr/Ms Euro)

Για να διασφαλιστεί η συνοχή της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές
προτείνουν να ανατεθεί η αρμοδιότητα για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις σε
έναν από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής. Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να προεδρεύει
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του Συμβουλίου Ecofin και της Ευρωομάδας και να αντιπροσωπεύει την ΕΕ στα συναφή
διεθνή όργανα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να μιλά στο διεθνές στερέωμα με μία
ισχυρή και ενιαία φωνή, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τη μείωση της κερδοσκοπίας

Στο ψήφισμα σημειώνεται ότι απαιτούνται οι κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης για την
εφαρμογή μιας ισχυρής στρατηγικής εξόδου από την κρίση, η οποία να παρέχει και τα απα-
ραίτητα μέσα για την χρηματοδότηση των εκάστοτε μέτρων. Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι
ευρωβουλευτές ζητούν την επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, κάτι που
θα βελτίωνε τη λειτουργία της αγοράς, μειώνοντας την κερδοσκοπία, ενώ τα έσοδα από
το φόρο θα συνέβαλλαν στη χρηματοδότηση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και στη
μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων.  Τέλος, θεωρούν ότι ο φόρος αυτός θα έπρεπε να έχει
την ευρύτερη δυνατή βάση αλλά ότι, εάν αυτό δεν συμβεί, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συ-
ναλλαγών θα πρέπει να επιβληθεί κατ’ αρχάς σε επίπεδο ΕΕ.

Η ανταγωνιστικότητα ως κεντρικό σημείο της οικονομικής διακυβέρνησης

Στο ψήφισμα για την οικονομική διακυβέρνηση συστήνεται να ζητείται όχι μόνο από τις χώ-
ρες που παρουσιάζουν υψηλά ελλείμματα, αλλά και από τις χώρες με υψηλά πλεονάσματα
να προβαίνουν στις αναγκαίες προσαρμογές, με βάση την επικείμενη εφαρμογή της λεπτο-
μερούς εποπτείας ανά κράτος μέλος. Επιπλέον, το σύστημα κυρώσεων για το υπερβολικό
χρέος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος
μέλος και να επιτρέπει την ύπαρξη διαφορετικών χρονοδιαγραμμάτων στην προσπάθεια
κάθε κράτους μέλους να επανέλθει.

Μόνιμο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο

Στο ψήφισμα ζητείται, ακόμη, να δημιουργηθεί ένα μόνιμο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο,
βασιζόμενο σε προηγούμενη αναλυτική εξέταση από την Επιτροπή, προκειμένου να κάνει
μόνιμο το τρέχον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Ζητείται επίσης
από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός συστήματος,
στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν στην έκδοση κοινών
ευρωπαϊκών ομολόγων.

Ο ρόλος του ΕΚ

Τέλος, προβλέπεται αυξημένος ρόλος του ΕΚ στη διαδικασία εξέτασης των εθνικών προ-
ϋπολογισμών προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση, η διαφάνεια και η λογοδοσία
σε ότι αφορά τις διαδικασίες μέσω των οποίων τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συντονίζουν τις
οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές που αφορούν τον προϋπολογισμό.


