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Νέα της Συνόδου - Βρυξέλλες, 2-3
Φεβρουαρίου 2010

• Η πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες
• Όλες οι συνεδριάσεις σε απευθείας μετάδοση

Άρχισε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 3,
η πρώτη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ενέργεια και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο
επίκεντρο των συζητήσεων.

Η κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης σε ενέργεια εν όψει της συνόδου κορυφής που είναι
αφιερωμένη στο θέμα μαζί με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Αίγυπτο και την Τυνησία, απετέλε-
σαν τα κεντρικά ζητήματα της πρώτης ολομέλειας του Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, αυτή
την Τετάρτη και Πέμπτη. Στην ολομέλεια ψηφίσθηκε επίσης η νέα οδηγία για την ασφαλή δια-
χείριση και ανακύκλωση των τεραστίων όγκων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων
που παράγει κάθε χρόνο η Ένωση.
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Νέα της Συνόδου - Βρυξέλλες, 2-3 Φεβρουαρίου 2010

• Στις 2 και 3 Φεβρουαρίου συνήλθε στις Βρυξέλλες η πρώτη ολομέλεια του
Φεβρουαρίου

• Αίγυπτος, Σουδάν, Ενέργεια και Ρομά στο πρόγραμμα

Συζήτηση ενόψει του επερχόμενης Διάσκεψης του Συμβουλίου για την ενέργεια
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τις προτεραιότητες της ΕΕ για την ενέργεια με το Συμβούλιο
και την Επιτροπή, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου, το οποίο θα
έχει ως κύρια θέματα την ενέργεια και την καινοτομία. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη.

Καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Το ΕΚ ψήφισε την Πέμπτη επί των επικαιροποιημένων κανόνων για τη βελτίωση της συλλο-
γής και ανακύκλωσης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διακοπή των παράνομων εξα-
γωγών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο όγκος των αποβλήτων της
Ευρώπης, από τα χαλασμένα ψυγεία έως τα απαρχαιωμένα τηλέφωνα, αυξάνεται διαρκώς.

Τυνησία και Αίγυπτος: Το ΕΚ συζητά τις εξελίξεις
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν την εύθραυστη πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο και την Τυ-
νησία με την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης Catherine Ashton και υιοθετούν την Πέμπτη
ψήφισμα σχετικά με την προοπτική των σχέσεων της ΕΕ με αυτήν τη χώρα του Μαγκρέμπ,
μετά και την αποκαλούμενη επανάσταση του γιασεμιού. Η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος
για την Αίγυπτο έχει προγραμματισθεί να λάβει χώρα κατά τη σύνοδο του Φεβρουαρίου
(14-17) στο Στρασβούργο.

Ευρωπαϊκές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας
Οι ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν εγγυ-
ήσεις για την ανεξαρτησία και την επαρκή χρηματοδότηση των νέων ευρωπαϊκών αρχών
χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Αναμένεται, λοιπόν, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να
προχωρήσουν την Τετάρτη σε δηλώσεις επί του ζητήματος αυτού, ενώ θα ακολουθήσουν
παρεμβάσεις από εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων.

Νότιο Σουδάν: Τι έπεται μετά το δημοψήφισμα
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Catherine Ashton, τη
συμμετοχή της ΕΕ στη μελλοντική διαμόρφωση του καθεστώτος στο Νότιο Σουδάν, μετά
και το πρόσφατο δημοψήφισμα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις γύρω από το ζήτημα αυτό,
όπως η επίλυση του ζητήματος οριοθέτησης των συνόρων, η διανομή των εσόδων από
την παραγωγή πετρελαίου και η δημιουργία ενός βιώσιμου κράτους, καθώς τα έως τώρα
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι υποστήριξαν το διαχωρισμό της Juba από το Νότιο
Σουδάν.

Αναγνώριση της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Κατά την έναρξη της συνόδου, ο Πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, προέβη σε δήλωση για την
αναγνώριση από την ΕΕ της γενοκτονίας των Ρομά, και κατόπιν θα ακολουθήσουν παρεμ-
βάσεις από ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
δεκάδες χιλιάδες Ρομά δολοφονήθηκαν στις ανατολικές κατεχόμενες περιοχές και χιλιάδες
εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Δημοκρατικό έλεγχο της χρηματοδότησης για αναπτυξιακή συνεργασία ζητά το ΕΚ
Οι αρμοδιότητες του ΕΚ επί του έλεγχου της χρηματοδότησης έργων σε τρίτες χώρες από
την ΕΕ (π.χ. έργα προαγωγής της αναπτυξιακής συνεργασίας ή της δημοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων) πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό υπογραμμίσθηκε ξανά την Πέμπτη,
κατά την ψηφοφορία σε δεύτερη ανάγνωση, στην ολομέλεια του ΕΚ, επί της αναθεώρησης
των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που προορίζονται για τρίτες χώρες.
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Έναρξη της συνόδου: Τυνησία, Αίγυπτος και η γενοκτονία των
Ρομά

• Δήλωση του προέδρου Buzek για την κατάσταση στην Αίγυπτο
• "Η κατάσταση στη Μεσόγειο αλλάζει τη στιγμή αυτή που μιλάμε", σημείωσε ο κ. Buzek.

Το Κοινοβούλιο "καλωσορίζει το κίνημα δημοκρατικής αλλαγής που έχει ξεκινήσει από
τους γείτονές μας"

Κατά την έναρξη της συνόδου, σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του ΕΚ
Jerzy Buzek, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις συνεχιζόμενες κρίσεις στην Τυνησία
και την Αίγυπτο, στην επέτειο της Αιματηρής Κυριακής στη Λετονία, στον πρόσφατο
απαγχονισμό της Sahra Bahrami στο Ιράν, στη δολοφονία του ακτιβιστή για τα δικαι-
ώματα των ομοφυλοφίλων, David Κato, στην Ουγκάντα, καθώς και στη γενοκτονία
των Ρομά κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

"Η κατάσταση στη Μεσόγειο αλλάζει τη στιγμή αυτή που μιλάμε", σημείωσε ο κ. Buzek,
προσθέτοντας ότι το Κοινοβούλιο "καλωσορίζει το κίνημα δημοκρατικής αλλαγής που έχει
ξεκινήσει από τους γείτονές μας" στην Τυνησία.

Στην Αίγυπτο, αντίθετα, η κατάσταση ήταν διαφορετική, και "το κίνημα μπορεί να χάσει την
ορμή του", συνέχισε ο ίδιος, τονίζοντας ότι η πολιτική μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία προ-
ϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση και ότι η διενέργεια εκλογών είναι
απαραίτητη  για την ικανοποίηση του αιτήματος για δημοκρατία. "Η ΕΕ θεωρεί τη δημοκρατία
εξίσου σημαντική με τη σταθερότητα" για τους γείτονές μας στη Μεσόγειο, προσέθεσε.

Ο κ. Buzek επισήμανε, κατόπιν, ότι η 20η Ιανουαρίου ήταν η 20η επέτειος της "Αιματηρής
Κυριακής" στη Λετονία, όταν φιλο-σοβιετικά στρατεύματα επιτέθηκαν σε στρατηγικά κτίρια
στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλούς πο-
λίτες.

Ο Πρόεδρος Buzek κάλεσε τις ιρανικές αρχές να εξηγήσουν τις κατηγορίες εναντίον της
Sahra Bahrami, την οποία απαγχόνισαν στις 29 Ιανουαρίου, για εικαζόμενη διακίνηση ναρ-
κωτικών. Η κ. Bahrami είχε συλληφθεί μετά τις διαδηλώσεις της Ashura το Δεκέμβριο του
2009.

Ο κ. Buzek ζήτησε επίσης από τις αρχές της Ουγκάντας να διερευνήσουν τη δολοφονία του
David Kato η οποία έγινε στην Ουγκάντα στις 26 Ιανουαρίου και καταδίκασε το γεγονός ότι
οι ομοφυλόφιλοι αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες στη χώρα αυτή.

Τέλος, ανακοίνωσε την πραγματοποίηση έκτακτης συνάντησης της Διάσκεψης των Προ-
έδρων στις 8 Φεβρουαρίου, η οποία θα είναι ανοικτή για όλους τους ευρωβουλευτές, και
στην οποία θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 4ης Φεβρουαρίου. Ο Πρόεδρος Buzek προσέθεσε ότι στη συνάντηση αυτή θα προσκλη-
θεί και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Hermann van Rompuy, προκειμένου να
παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης, κάτι που προβλέπεται και από τη Συνθήκη
της Λισαβόνας.

Έκκληση για αναγνώριση από την ΕΕ της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο

Με αφορμή την 66η επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άου-
σβιτς-Μπίρκεναου, στις 27 Ιανουαρίου, ο κ. Buzek έκανε έκκληση προς την ΕΕ να αναγνω-
ρίσει επισήμως τη γενοκτονία των Ρομά, οι οποίοι εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζί και τους συμμάχους τους.

"Σήμερα θυμόμαστε τους αδερφούς και τις αδερφές μας, τους Ρομά", είπε ο κ. Buzek. "Οι
Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην ΕΕ και την πιο καταπιεσμένη για
μακρύ χρονικό διάστημα", προσέθεσε. Ορισμένα, μόνο, κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει την
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εξόντωση των Ρομά ως γενοκτονία. "Έφτασε η στιγμή να το αναγνωρίσουμε αυτό", επισήμα-
νε ο Πρόεδρος του ΕΚ, ζητώντας την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των Ρομά και
τονίζοντας ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις μέσω της εκπαίδευσης.

Αλλαγές στην ημερήσια διάταξη

Η ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε τις εξής αλλαγές στην ημερήσια διάταξη της συνόδου:

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

Η επικεφαλίδα της συζήτησης για την κατάσταση στην Τυνησία τροποποιείται ως εξής:
"Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέμα-
τα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας επί της κατάστασης στη Μεσόγειο, και
ιδιαίτερα στην Τυνησία και την Αίγυπτο".

Η ψηφοφορία επί των ψηφισμάτων για την Τυνησία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 3 Φεβρουα-
ρίου, όπως ήταν ήδη προγραμματισμένο να γίνει. Τα ψηφίσματα για την Αίγυπτο θα τεθούν
σε ψηφοφορία στην επόμενη ολομέλεια του Φεβρουαρίου, στο Στρασβούργο.

Η συζήτηση επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την "Άνοδο των τιμών
των τροφίμων" αναβάλλεται για την ολομέλεια Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Σε αντικα-
τάσταση αυτής της συζήτησης προστίθενται οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
επί του διορισμού υψηλών αξιωματούχων στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, τις οποίες δη-
λώσεις θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων (πιθα-
νότατα θα υπάρξει και ψηφοφορία την Πέμπτη).

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Η έκθεση του κ. Speroni (ΕΕΔ, Ιταλία) για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Tamás
Deutch (ΕΛΚ, Ουγγαρία) προστίθεται στο χρόνο ψηφοφοριών της Πέμπτης.
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Ενέργεια: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις ζητά το ΕΚ

• Συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ για το ενεργειακό, εν όψει της συνόδου κορυφής για
την Ενέργεια την Παρασκευή

• Αναφορές των ευρωβουλευτών και στην κατάσταση στη Βόρειο Αφρική

Εν όψει της έκτακτης συνόδου κορυφής της Ένωσης την Παρασκευή στις Βρυξέλλες
για την ενέργεια, η ολομέλεια του ΕΚ συζήτησε το θέμα, με τους ευρωβουλευτές να
ζητούν την τήρηση των συμφωνιών ενεργειακής συνεργασίας, ενώ τόνισαν τις προ-
οπτικές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην "πράσινη" ενέργεια και τις υποδο-
μές. Στη συζήτηση πολλοί τόνισαν επίσης την ανάγκη να ενισχύσει η ΕΕ τη δημοκρα-
τία στην άμεση περιφέρειά της.

Μιλώντας εκ μέρους της ουγγρικής προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών, η Enikő Győri
τόνισε ότι η ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για τη Βουδαπέστη
ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της έρευνας στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τη
σημασία, στο θέμα αυτό, του ευρωπαϊκού χώρου Έρευνας.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, εξήγησε ότι στην Τυνησία,
την Αίγυπτο και τη Λευκορωσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι η μόνη
διέξοδος ενώ για την ενέργεια σημείωσε και αυτός την ανάγκη εφαρμογής των υφιστάμενων
συμφωνιών. Εξήγησε δε ότι η Επιτροπή θα θέσει διορία μέχρι το 2014 για τη δημιουργία
πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας αλλά και το τρέχον έτος, 2011, για την εισαγωγή
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των απαραίτητων υποδομών.

Οι ευρωβουλευτές

Από το ΕΛΚ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής του ομάδας, Γάλλος ευρωβουλευτής,
Joseph Daul, τόνισε ότι ο κόσμος δεν θέλει τη σύνοδο κορυφής να εξελιχθεί σε ένα ακόμα
"θλιβερό θέαμα" διαφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και, ζητώντας "περισσότερη Ευρώ-
πη με λιγότερες αποκλίσεις", κάλεσε την ΕΕ να ενισχύσει τη δημοκρατία στα σύνορά της.
Τέλος, για το ευρώ ζήτησε ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών σταθεροποίησης και πε-
ρισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία.

Ο επικεφαλής της ομάδας των Σοσιαλιστών, Γερμανός ευρωβουλευτής Martin Schulz, χα-
ρακτήρισε τη σύνοδο της Παρασκευής "σύνοδο κρίσης" και την τελευταία ευκαιρία να πει-
σθούν τα κράτη μέλη να δεσμευθούν πραγματικά για την επίτευξη των στόχων της ενερ-
γειακής στρατηγικής 20/20/20 και να αντιμετωπίσουν την "ενεργειακή πενία" της Ένωσης.
Σημείωσε μάλιστα ότι υπάρχουν σήμερα "εκείνοι που φορούν πουλόβερ αντί να ανάψουν το
καλοριφέρ επειδή κοστίζει τόσο πολύ". Σε ότι αφορά την Τυνησία, ο κ. Schulz τόνισε πόσο
τον ξένισε η απουσία της Ευρώπης και των ηγετών της για να σημειώσει ότι "δεν υπάρχει
κανείς να μιλήσει σε εκείνους που πολεμούν για τη δημοκρατία".

Εκ μέρους των Φιλελευθέρων, η Lena Ek (Σουηδία) σημείωσε ότι σε καιρό κρίσης απαι-
τούνται δύο στρατηγικές: να αποτραπεί η άμεση απειλή και να ανοίξει ο δρόμος προς τα
εμπρός, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση του Συμβουλίου "απογοητευτική" και να θυμίσει
ότι οι ΗΠΑ "επενδύουν κολοσσιαία ποσά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας". Όπως είπε ο
πρόεδρος Ομπάμα ανακοίνωσε νέα κίνητρα προ εβδομάδος και διερωτήθηκε "που είναι η
στιγμή Σπούτνικ" που θα δώσει την ώθηση για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Από τους Πρασίνους, η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Rebecca Harms, αναφέρθηκε στις εξε-
λίξεις στην Αίγυπτο καλώντας τους ηγέτες των κρατών μελών να αντιδράσουν άμεσα για να
τονίσει ότι "θα ήταν ντροπή απλά να περιμένουμε να δούμε τι θα απογίνει"…. Σε ότι αφορά
την ενέργεια μίλησε κατά της σύναψης στενότερων σχέσεων με κυβερνήσεις όπως του Ιράκ
ή της Γεωργίας απλά και μόνο από γεωπολιτικό-ενεργειακό υπολογισμό: "η διεύρυνση των
ενεργειακών πηγών μας δεν σημαίνει και ανάπτυξη στενών σχέσεων με χώρες που βρίσκο-
νται σε κρίση ή κυβερνώνται από δικτάτορες".
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Για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ΕΣΜ), ο Τσέχος ευρω-
βουλευτής Jan Zahradil, σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένας τομέας στον οποίο
θα έπρεπε η ΕΕ να είναι πιο ενωμένη και να δραστηριοποιηθεί περισσότερο". Τόνισε ότι η
ομάδα του στηρίζει τη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας ενώ συνέκρινε τις
εξελίξεις στην Τυνησία και την Αίγυπτο με τα γεγονότα του 1989-1990 στην ανατολική Ευ-
ρώπη: "καλωσορίζουμε τον εκδημοκρατισμό της περιοχής" σημείωσε.

Η Marisa Matias Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (Πορτογαλία) τόνισε ότι ο ενεργειακός
τομέας είναι κρίσιμος στην αναζήτηση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ζήτησε
να υπάρξουν πραγματικά σημαντικές επενδύσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι στα κράτη μέλη με
μεγάλο πρόβλημα ανεργίας παρέχονται μόνο ξεπερασμένες συμβουλές και λύσεις: "είναι
αναγκαίο να στραφούμε στις νέες ενεργειακές πηγές", τόνισε.

Τέλος, για την ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, η κ. Νίκη Τζαβέλα (ΛΑΟΣ)
υπογράμμισε τον κίνδυνο "να χαθεί το Σουέζ" και να εκτοξευθούν οι τιμές του πετρελαίου,
για να καλέσει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσει από τα κράτη μέλη να
αξιολογήσουν τις δυνατότητες που παρέχουν οι ενεργειακές πηγές της ίδιας της Ευρώπης,
να κοιτάξει η Ευρώπη, όπως είπε, τις δικές τις πηγές, να βάλει την εξερεύνηση και άντληση
στην ατζέντα της…
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Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αίγυπτο και την Τυνησία: Συ-
ζήτηση στο ΕΚ

• Συζήτηση στην ολομέλεια για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην Τυνησία και
την Αίγυπτο

• Εκκλήσεις για πιο δυναμική παρουσία της ΕΕ στις εξελίξεις

Η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων επέκρινε τόσο την έλλειψη μιας ενωμένης ευ-
ρωπαϊκής αντίδρασης στις διαμαρτυρίες που λαμβάνουν χώρα στην Αίγυπτο και την
Τυνησία, όσο και τη διφορούμενη υποστήριξη της Ευρώπης προς τους διαδηλωτές
και τους σκοπούς τους. Στη συζήτηση με την Catherine Ashton, το ΕΚ ζήτησε την
επανεξέταση της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ στη Μεσόγειο, υπό το πρίσμα της αδυ-
ναμίας της να πετύχει την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος, Catherine Ashton, ξεκίνησε εκφράζοντας το θαυμασμό της για
την αξιοπρέπεια και το θάρρος των διαδηλωτών, προσθέτοντας ότι τόσο στην Τυνησία όσο
και στην Αίγυπτο, τα γεγονότα έχουν φτάσει "σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει επιστροφή".

Σχετικά με την Αίγυπτο, η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι οι
ειρηνικές διαμαρτυρίες μετατρέπονται σε βίαιες, και εξέφρασε την ανησυχία της για τις φήμες
ότι πραγματικά πυρά μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί σήμερα. Κάλεσε την αιγυπτιακή κυ-
βέρνηση να ελευθερώσει όλους τους κρατούμενους διαδηλωτές, και να αποκαταστήσει την
πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνιών. "Για μένα, η πολιτική σημαίνει να αλλάζουμε τα πράγ-
ματα, να βοηθάμε τους ανθρώπους στο να βελτιώσουν τις ζωές τους", είπε, προσθέτοντας
ότι "έχει έρθει η ώρα για μία ομαλή μετάβαση."

Σχετικά με την Τυνησία, ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι έχει συναντήσει το νέο Υπουργό
Εξωτερικών της χώρας, και έχει συμφωνήσει να παράσχει βοήθεια προς τη νέα κυβέρνηση
- σε ότι αφορά την τεχνική και νομική αρωγή για τη μετάβαση, καθώς και σε ότι έχει σχέση με
την παροχή βοήθειας προς την κοινωνία των πολιτών. Η ίδια σημείωσε ότι το Συμβούλιο θα
επανεξετάσει τις προτεραιότητές του "ώστε να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη βοήθεια
που θα παράσχουμε στις ανάγκες της κοινωνίας των Τυνησίων". Χαιρέτησε επίσης την επι-
κείμενη αντιπροσωπεία του ΕΚ στη χώρα αυτή, υπογραμμίζοντας ότι "είναι σημαντικό για
τους Τυνήσιους να καταλάβουν τη δέσμευσή μας για τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας
τους", και ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Τυνησία την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ, ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Ισπανία) κα-
τέληξε  ότι η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή, να μιλά με μία φωνή και σημείωσε επίσης
ότι η ΕΕ δεν κάνει συμμαχίες με τους εχθρούς της δημοκρατίας. Τέλος, πέρα από το βρα-
χυπρόθεσμο στόχο της υποστήριξης της δημοκρατικής μετάβασης, στο μεσοπρόθεσμο
διάστημα, είπε, "η ΕΕ πρέπει να εξετάσει πραγματικά το ενδεχόμενο αναθεώρησης της πο-
λιτικής γειτονίας της στη Μεσόγειο".

Ο Adrian Severin (Σοσιαλιστές, Ρουμανία), προειδοποίησε ότι αν και "η κοινωνική ανατα-
ραχή αποτελεί εγγύηση για την αλλαγή, δεν αποτελεί εγγύηση και για την αλλαγή προς το
καλύτερο."  Ζήτησε να γίνει μια βαθιά ανάλυση της κατάστασης, ώστε να αποφύγει η ΕΕ
να κινήσει τα πράγματα προς ένα άλλο είδος ολοκληρωτισμού. Υποστήριξε την Ύπατη Εκ-
πρόσωπο στη στρατηγική της για τη μεταρρύθμιση και τη σταθερότητα, αλλά προειδοποίησε
ότι "ο 'διάβολος' κρύβεται στις λεπτομέρειες".

Ο Guy Verhofstadt (Βέλγιο), εκ μέρους της ομάδας των Φιλελευθέρων, παραλληλίζοντας
τα τωρινά γεγονότα με τα γεγονότα του 1989 στην Ευρώπη, εξέφρασε την απογοήτευσή του
για το γεγονός ότι η Ευρώπη "απέτυχε να δώσει στήριξη στους ανθρώπους που βγήκαν
στους δρόμους".  Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη έκανε δύο λάθη: "Δεν έχουμε πραγματι-
κά αντιληφθεί αυτήν την παρούσα ιστορική στιγμή και δεν καταφέραμε να αναλύσουμε την
κατάσταση σωστά". Ζήτησε από την Ύπατη Εκπρόσωπο να προχωρήσει στην αλλαγή της
θέσης της ΕΕ. "Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει 100% τον αιγυπτιακό λαό και τα αιτήματα του.
Ο Μουμπάρακ πρέπει να αφήσει τη χώρα του στη δημοκρατία", κατέληξε ο ηγέτης των Φι-
λελευθέρων.
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Μιλώντας για την ομάδα των Πρασίνων, ο Daniel Cohn-Bendit (Γαλλία) επέκρινε την Ύπα-
τη Εκπρόσωπο Ashton για το ότι ζήτησε να υπάρξει ηρεμία στην Αίγυπτο: "θα υπάρξει ηρε-
μία μόνο όταν ο Μουμπάρακ αποχωρήσει", είπε ο ίδιος. Επεσήμανε επίσης  το γεγονός ότι
στις όποιες επερχόμενες εκλογές, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι πλευρές θα έχουν
ίση πρόσβαση στα μέσα προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Charles Tannock (ΕΣΜ, ΗΒ), αναφερόμενος στον "τυφώνα αλλαγών" στη Βόρεια Αφρι-
κή, επέστησε την προσοχή στην ανησυχητική τάση προς τη βία και δήλωσε ότι ο πρόε-
δρος Μουμπάρακ "μπορεί να αναλάβει ρόλο στη μετάβαση μόνο με την αποχώρηση του".
"Δεν θέλω μια κοσμική τυραννία ή μία ισλαμιστική θεοκρατία», δήλωσε ο ευρωβουλευτής
Tannock, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει μια φιλελεύθερη δημοκρατία, η
οποία θα βασίζεται στη σταθερότητα, την ειρήνη και τη δημοκρατία.

Η Marie-Christine Vergiat (Ευρ.Εν.Αριστ., Γαλλία) προειδοποίησε για την ανάμιξη στις
εσωτερικές υποθέσεις της Τυνησίας και της Αιγύπτου. Σημείωσε ότι οι Τυνήσιοι είχαν επι-
τύχει τους στόχους τους μόνοι τους, και η ΕΕ θα πρέπει να τους αφήσει να "κάνουν τη δου-
λειά τους". Ταυτόχρονα, η κα Vergiat προσέθεσε ότι το θεωρεί κακόγουστο να μιλήσει κανείς
για το άνοιγμα των αγορών στην παρούσα συγκυρία, καθώς ο ρόλος της ΕΕ στην απελευ-
θέρωση της οικονομίας της Τυνησίας οδήγησε στον πλουτισμό του πρώην προέδρου Μπεν
Αλί και της οικογενείας του.

Ο Fiorello Provera (ΕΕΔ, Ιταλία) επέστησε την προσοχή στους κινδύνους που ενέχει η ση-
μερινή κατάσταση: τον εξισλαμισμό των χωρών αυτών και την επιδείνωση της οικονομικής
κατάστασης τους, κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας και σε μεγαλύτερες μετα-
ναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Η Nicole Sinclaire (ΜΕ, ΗΒ) σημείωσε ότι ο αιγυπτιακός λαός περιμένει τώρα ενισχύσεις
άνευ όρων από την ΕΕ. Εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκεια της για την τύχη των κονδυλίων
της ΕΕ στην Τυνησία. "Εάν τα χρήματα είχαν χρησιμοποιηθεί για μεταρρυθμίσεις, οι άνθρω-
ποι δεν θα είχαν εξεγερθεί", είπε, ζητώντας από την Ύπατη Εκπρόσωπο να δώσει ειλικρινείς
απαντήσεις για το πού κατέληξαν αυτά τα κονδύλια της ΕΕ.

Η ψηφοφορία επί του κοινού ψηφίσματος για την Τυνησία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμ-
πτη 3 Φεβρουαρίου, ενώ η ψηφοφορία για την Αίγυπτο στη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρου-
αρίου, στο Στρασβούργο.
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Το όρος της σιλικόνης και πώς θα εξαφανισθεί

• Νέα νομοθεσία φιλοδοξεί να περιορίσει τον όγκο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
απορριμμάτων θα ανακυκλώνεται

• ένα εκατομμύριο παλιά κινητά, περιέχουν 250 κιλά ασήμι, 24 κιλά χρυσάφι, 9 κιλά
παλλάδιο και 9 τόνους χαλκού

Κινητά, υπολογιστές, τηλεοράσεις και όλα τα άλλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγα-
θά που γεμίζουν τη ζωή μας, γεμίζουν στη συνέχεια και τις χωματερές, αν δεν κατα-
λήγουν σε αναπτυσσόμενες χώρες για να αποσυναρμολογηθούν, συχνά από παι-
διά, με ολέθριες συνέπειες για την υγεία. Το ΕΚ ψηφίζει αυτή την Πέμπτη 3 Φεβρου-
αρίου νομοθεσία που έχει σα στόχο να διασφαλίσει ότι μέσα σε μόλις έξι χρόνια,
το 85% των ηλεκτρονικών "σκουπιδιών" θα αποσυναρμολογούνται πλήρως και με
ασφάλεια.

Οκτώ τόνοι κρυμμένου θησαυρού

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά "σκουπίδια" αποτελούν το ταχύτερα επιδεινούμενο πρόβλη-
μα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ευρώπη σήμερα, αποδίδοντας περισσότερους από 8
τόνους το χρόνο με συνεχή αυξητική τάση. Οι κίνδυνοι είναι σοβαροί και αφορούν την υγεία
και την προστασία του περιβάλλοντος λόγω των συστατικών των ηλεκτρονικών και την απώ-
λεια πρώτων υλών επειδή δεν γίνεται επαρκής ανακύκλωση.

Ο εισηγητής του ΕΚ για το θέμα, Γερμανός ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Karl-Heinz Florenz,
σημειώνει ότι "χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες λόγω της παράνομης εξαγωγής των συσκευ-
ών εκτός Ευρώπης" και, εκτός της σιλικόνης, φέρνει ένα απλό παράδειγμα: "ένα εκατομμύριο
παλιά κινητά, περιέχουν 250 κιλά ασήμι, 24 κιλά χρυσάφι, 9 κιλά παλλάδιο και 9 τόνους χαλ-
κού"! Σύμφωνα δε με τα επίσημα στοιχεία από τα κράτη μέλη, μόνο το ένα τρίτο των παλαιών
ηλεκτρονικών συσκευών περνά από την πρέπουσα διαδικασία ανακύκλωσης των υλικών.
Η έκθεσή του υιοθετήθηκε από την επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ στις 22 Ιουνίου 2010.

Φιλόδοξοι αλλά και σωστοί στόχοι

Ο στόχος σήμερα είναι να συγκεντρώνονται 4 κιλά "ηλεκτρονικών σκουπιδιών" κατά κεφαλήν
σε όλα τα κράτη μέλη, όμως σήμερα πολλά έχουν ήδη ξεπεράσει το στόχο, ενώ άλλα δεν
έχουν καταφέρει καν να τον φτάσουν.

Εισήγηση της επιτροπής Περιβάλλοντος είναι να μπορέσουν μέχρι το 2014 τα κράτη μέλη
να συγκεντρώνουν το 85% των απορριμμάτων αυτού του είδους και να ανακυκλώνουν το
50% - 75% αναλόγως του είδους.

Σημειώνει έτσι ο κ. Florenz ότι "εμείς προτείνουμε να συγκεντρώνεται το 85% σε κάθε κράτος
μέλος, ένας στόχος που είναι δύσκολος αλλά ρεαλιστικός και σημαντικός".

Μέχρι τότε τίθεται στόχος συγκέντρωσης 4 κιλών κατά κεφαλήν ή ποσότητας ίσης με την
επίδοση της χώρας το 2010, όποιο είναι μεγαλύτερο, ως προετοιμασία των χωρών για το
85%.

Παράλληλα θα θεσπισθούν πανευρωπαϊκά πρότυπα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και
ανακύκλωση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών καθώς, όπως παρατηρεί ο κ.
Florenz, η κατάσταση διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα.

Παράνομες εξαγωγές…

"Πολύ μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων εξάγονται κάθε χρόνο παρανόμως από την Ευρώ-
πη. Κάθε κράτος μέλος και κάθε τελωνειακή υπηρεσία έχει την υποχρέωση να αποδεικνύει
ότι η συσκευή που εξάγεται δεν λειτουργεί, άρα κακώς εξάγεται", εξηγεί ο κ. Florenz.
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Αυτό αλλάζει, εξηγεί ο ίδιος: "στο εξής εκείνος που προσπαθεί να εξάγει μεταχειρισμένες
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές θα φέρει το βάρος της απόδειξης ενώ, επιπλέον, έχου-
με θεσπίσει συγκεκριμένα κριτήρια για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα μεταχειρισμένα
προϊόντα που όμως λειτουργούν ακόμα, με στόχο τη διευκόλυνση των τελωνειακών".

…και ευθύνη του καταναλωτή

Οι καταναλωτές έχουν ήδη τη δυνατότητα να επιστρέψουμε τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές που δεν χρειάζονται πια σε εξειδικευμένα κέντρα επεξεργασίας αλλά με τη νέα
νομοθεσία αυτό θα γίνει ακόμα πιο εύκολο: "οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να επι-
στρέψουν μικροσυσκευές όπως τηλέφωνα ή ξυριστικές μηχανές σε οποιοδήποτε κατάστημα
ηλεκτρικών ειδών, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν καινούργιο". Είναι ακριβώς
το είδος των συσκευών που συχνά καταλήγει στα σκουπίδια γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί
να μπει στον κόπο να αναζητήσει εξειδικευμένο κέντρο ανακύκλωσης για κάτι τόσο μικρό",
συμπληρώνει.
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Αλληλεγγύη στους Τυνήσιους διαδηλωτές και κριτική στην εξωτε-
ρική πολιτική της ΕΕ

• Υποστήριξη και αλληλεγγύη από το ΕΚ στους Τυνήσιους που επέφεραν την πτώση
του καθεστώτος Ben Ali

• Έντονη κριτική στην αδυναμία της ΕΕ "να αναπτύξει πραγματική, συνεπή και
αποτελεσματική εξωτερική πολιτική"

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις διαδηλώσεις οι οποίες
"επέτρεψαν στο λαό της Τυνησίας να ξαναβρεί την ελευθερία του και να θέσει τέλος
στο καθεστώς" του πρώην προέδρου Ben Ali. Άσκησαν ωστόσο, και κριτική στην ΕΕ
για "την αδυναμία της να αναπτύξει πραγματική, συνεπή και αποτελεσματική εξωτε-
ρική πολιτική έναντι των εταίρων της".

Μετά τη συζήτηση της Τετάρτης με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Catherine Ashton, σχε-
τικά με την επανάσταση του γιασεμιού στην Τυνησία και την κατάσταση στην Αίγυπτο, το ΕΚ
ενέκρινε σήμερα ένα ψήφισμα που εκφράζει "την αλληλεγγύη του στο λαό της Τυνησίας",
του οποίου οι διαμαρτυρίες "οδήγησαν τη χώρα σε μία ιστορική πολιτική καμπή". Το ΕΚ κα-
ταδίκασε τις ενέργειες καταστολής και τη δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφα-
λείας, ενώ εξέφρασε την υποστήριξη του σε όλα τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διεξαγωγή εκλογών.

Τυνησία: Ένα μάθημα για την ΕΕ σχετικά με τις αδυναμίες της εξωτερικής της πολι-
τικής
Οι ευρωβουλευτές σημείωσαν ότι η περίπτωση της Τυνησίας αποτελεί ένα σαφές παράδειγ-
μα των ελλείψεων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Υπογράμμισαν, ακόμη, την επείγου-
σα ανάγκη αναθεώρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και επανεξέτασης "της ευρω-
παϊκής πολιτικής στήριξης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε
να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την εφαρμογή ρήτρας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα σε όλες τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες".

Το Κοινοβούλιο ζήτησε από την ΕΕ να εφαρμόσει τις αποφάσεις για το πάγωμα των περιου-
σιακών στοιχείων του πρώην προέδρου και της οικογένειάς του. Κάλεσε, ακόμη, την Ύπατη
Εκπρόσωπο να δρομολογήσει τη δημιουργία μίας ομάδας εργασίας, με τη συμμετοχή του
ΕΚ, η οποία θα βοηθήσει στη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης στην Τυνησία και ζήτησε
την αποστολή εκλογικών παρατηρητών ενόψει της προσεχούς εκλογικής διαδικασίας στη
χώρα.

Οι ευρωβουλευτές επεσήμαναν την ανάγκη για μία πιο ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση
των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στην
Τυνησία, και κάλεσαν την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή κοινωνία για την παροχή
στήριξης και βοήθειας στη χώρα αυτή.

Η αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Τυνησία

Το ΕΚ θα στείλει μια δωδεκαμελή αντιπροσωπεία στην Τυνησία, στις 3-6 Φεβρουαρίου, η
οποία θα αξιολογήσει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και θα έχει συνομιλίες με εκπρο-
σώπους της προσωρινής κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών. Επικεφαλής της αντι-
προσωπείας θα είναι ο José Ignacio Salafranca (ΕΛΚ, Ισπανία) και ο Pier Antonio Panzeri
(Σοσιαλιστές, Ιταλία), ο οποίος προεδρεύει της αντιπροσωπείας του ΕΚ για τις σχέσεις με
τις χώρες του Μαγκρέμπ.
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο κατά την
επόμενη σύνοδο της ολομέλειας στο Στρασβούργο, στις 14-17 Φεβρουαρίου.
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Το ΕΚ ζητά καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού εξο-
πλισμού

• Μέχρι και τέσσερα πολύτιμων υλικών μπορεί να αποδώσει ο ατομικός ηλεκτρονικός
εξοπλισμός μας κάθε χρόνο

• Όπως εξηγεί ο εισηγητής του ΕΚ, Karl-Heinz Florenz, "δεν έχουμε την πολυτέλεια να
σπαταλούμε τα απόβλητα μας"

Το ΕΚ ζητά μείωση της γραφειοκρατίας και αυστηρότερους κανόνες για τον ολοένα
αυξανόμενο όγκο αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Κα-
τά την ψηφοφορία της Πέμπτης, οι ευρωβουλευτές πρότειναν νέους στόχους για τη
συλλογή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αυτών των αποβλήτων. Συνέστη-
σαν, ακόμη, αυστηρότερα μέτρα για την αποτροπή των παράνομων εξαγωγών απο-
βλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ένα φαινόμενο που δημιουργεί κινδύνους για
την υγεία και το περιβάλλον.

Το ΕΚ ενέκρινε την Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου, τους τροποποιημένους κανόνες (οι οποίοι απο-
τελούν επικαιροποίηση της οδηγίας του 2003 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού) με 580 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 22 αποχές. Το Συμβούλιο θα εξετάσει τώρα
τη θέση του Κοινοβουλίου, και το ζήτημα ενδεχομένως να τεθεί σε δεύτερη ανάγνωση. Ο
εισηγητής, Karl-Heinz Florenz (ΕΛΚ, Γερμανία), δήλωσε ότι "δεν έχουμε πλέον την πολυ-
τέλεια να σπαταλούμε τα απόβλητα μας".

Το Κοινοβούλιο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι δημόσιες αρχές, οι κατασκευαστές και
οι καταναλωτές πρέπει όλοι να παίξουν το ρόλο τους ώστε να εξασφαλίσουμε τη συλλογή
και ανακύκλωση μεγαλύτερου μέρους των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων μας.
Έχουμε, επίσης, ορίσει αυστηρότερους κανόνες για να σταματήσει η δυνητικά επιβλαβής
παράνομη μεταφορά αποβλήτων σε αναπτυσσόμενες χώρες".
Στόχοι για τη συλλογή αποβλήτων

Το ΕΚ ζητά από τα κράτη μέλη να συλλέγουν, από το 2016, το 85% των αποβλήτων ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που παράγονται εντός της επικράτειας τους. Προ-
τείνει ακόμη έναν ενδιάμεσο στόχο, για το 2012, ώστε κάθε κράτος μέλος να συλλέγει του-
λάχιστον 4 κιλά ΑΗΗΕ κατά κεφαλή (αυτό ισχύει ήδη με βάση τους υφιστάμενους κανόνες)
ή ίδια ποσότητα ΑΗΗΕ κατά βάρος που είχε συλλεχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το
2010 (θα λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ποσότητα).

Τέλος στη σπατάλη των αποβλήτων

Η ορθή επεξεργασία των ΑΗΗΕ μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ότι αφο-
ρά την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, και μπορεί επίσης να βοηθήσει στην
ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης ως στόχο την
ανακύκλωση του 50-75% των αποβλήτων (ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων) και υπο-
στηρίζουν τη θέσπιση νέου στόχου για την επαναχρησιμοποίηση του 5% των ΑΗΗΕ.

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και οι ηλιακοί συλλέκτες

Η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ΑΗΗΕ, εκτός από ορισμένα είδη τα οποία
ρητώς εξαιρούνται, όπως μεγάλες εγκαταστάσεις και εργαλεία, στρατιωτικός εξοπλισμός και
οχήματα. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι από τους κανόνες θα πρέπει επίσης να εξαι-
ρεθούν και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα που χρησιμοποιούνται στους ηλιακούς συλλέκτες, κάτι
που θα υπόκειται σε αναθεώρηση, δεδομένου ότι η απόρριψη τους γίνεται από επαγγελμα-
τίες και έχουν ήδη τεθεί σχετικοί στόχοι από τη βιομηχανία.

Οι ευθύνες των παραγωγών και των καταναλωτών

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η τυποποίηση των διαδικασιών καταχώρισης και η
υποβολή εκθέσεων είναι απαραίτητη για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους
που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Προτείνουν, επίσης, να μειωθεί ο αριθμός των κατηγοριών
προϊόντων ηλεκτρικού εξοπλισμού, ώστε να απλουστευθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία.
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Οι παραγωγοί προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληρώνουν για την επε-
ξεργασία των αποβλήτων τους και μπορούν, ακόμη, να συνεισφέρουν μέσω της τήρησης
των κανόνων οικολογικού σχεδιασμού (eco-design) και της κατασκευής προϊόντων των
οποίων η επιδιόρθωση και η ανακύκλωση είναι ευκολότερη.

Οι καταναλωτές μπορούν να απορρίπτουν ΑΗΗΕ νόμιμα, όπως ήδη προβλέπεται, και χω-
ρίς κάποιο κόστος, στα ειδικά κέντρα επεξεργασίας αποβλήτων. Οι ευρωβουλευτές υπο-
στηρίζουν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει, επίσης, να έχουν τη δυνατότητα απόρριψης απο-
βλήτων πολύ μικρού όγκου σε ένα προσπελάσιμο και εμφανές σημείο συλλογής στο κα-
τάστημα του λιανοπωλητή. Αυτό θα ισχύει και για τους πωλητές εξ αποστάσεως, ενώ θα
εξαιρούνται μικροεπιχειρήσεις που λειτουργούν σε πολύ περιορισμένη επιφάνεια.

Παράνομες εξαγωγές

Μεγάλες ποσότητες ΑΗΗΕ δηλώνονται ψευδώς ως "επαναχρησιμοποιούμενα" και εξάγο-
νται παρανόμως στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου συχνά υποβάλλονται σε επεξεργασία
υπό μη ασφαλείς συνθήκες, ακόμη και από παιδιά. Το ΕΚ υποστηρίζει τις προτάσεις της
Επιτροπής για αυστηρότερες επιθεωρήσεις των φορτίων, και διευκρινίζει, επιπλέον, ότι ο
εξαγωγέας θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για την απόδειξη ότι τα εμπορεύματα του δύνα-
νται όντως να επαναχρησιμοποιηθούν.


