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Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής

Στους Γιατρούς του Κόσμου το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2022

«Σε αναγνώριση των ενεργειών για την παροχή βοήθειας σε όσους εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά τη ρωσική 
εισβολή και αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο στις γειτονικές χώρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε στους Για-
τρούς του Κόσμου το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2022, μετά από πρόταση του αντιπροέδρου Δημήτρη Παπαδη-
μούλη. Μέχρι στιγμής, η οργάνωση έχει παραδώσει περισσότερους από 35 τόνους ανθρωπιστικών ειδών, ενώ έχει 
παραμείνει στα ρουμανικά σύνορα με κινητή μονάδα υγείας, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και βασικές υπηρεσίες 
υγείας και πληροφορίες στους ανθρώπους που μετακινούνται. Στην Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσμου παρέχουν ψυ-
χοκοινωνική υποστήριξη, υλική βοήθεια και πληροφόρηση στους νεοεισερχόμενους, ενώ μέσω των Ανοιχτών Πο-
λυϊατρείων καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας της υγείας παιδιών, γυναικών και χρόνιων ασθενών. Το «Βραβείο του 
Ευρωπαίου Πολίτη» αποτελεί αναγνώριση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία και στην 
προαγωγή κοινών αξιών. Φέτος υποβλήθηκαν 300 αιτήσεις από τις οποίες επελέγησαν 30 νικητές.

Πωλητής για μία ώρα του περιοδικού «Σχεδία»

Μετά από δύο χρόνια αναστολής λόγω της πανδημίας, η δράση «Πωλητής για μία ώρα» του περιοδικού «Σχεδία» 
επέστρεψε στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή και του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλά-
δα. Στις 24 και 25 Ιουνίου στελέχη του Γραφείου, εθελοντές από το δίκτυο mazi.eu και πολίτες που συμμετείχαν στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης φόρεσαν το κόκκινο γιλέκο των πωλητών του περιοδικού «Σχεδία», συμμε-
τέχοντας στη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Πωλητών Περιοδικών Δρόμου. 
H στόχευση της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταυτίζεται με τις δράσεις φορέων 
όπως η «Σχεδία», συμβάλλοντας όχι απλώς στην οικονομική ενίσχυση αστέγων, ανέργων και άλλων οικονομικά ευ-
άλωτων ομάδων, αλλά και στη σταδιακή επανένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασία.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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την εβδομάδα που πέρασε 

Social Media Corner
Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Έμπρακτη στήριξη σε Έλληνες απολυμένους εργα-
ζόμενους

Επιχορηγήσεις, καθώς και συμμετοχή σε προγράμμα-
τα κατάρτισης και πιστοποιήσεων προβλέπει το σχέδιο 
ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η ολομέλεια μετά 
και σχετική απόφαση της επιτροπής Ελέγχου του Προ-
ϋπολογισμού (BUDG) για 206 εργαζόμενους στην Αττική 
που έχασαν τη δουλειά τους όταν έκλεισε η επιχείρηση 
κατασκευής οικιακών συσκευών στην οποία απασχο-
λούντο. Η επιτροπή ενέκρινε το αίτημα της Ελλάδας για 
χρηματοδότηση των εργαζομένων από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους 
απολυμένους εργαζόμενους και έκανε δεκτή τη σχετι-
κή εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δικαιούχοι 
θα λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και ατομική βο-
ήθεια για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση σε ψη-
φιακές δεξιότητες και προσαρμοσμένη επαγγελματι-
κή κατάρτιση που θα οδηγεί -εφόσον είναι δυνατόν- σε 
πιστοποίηση ή υποστήριξη για την εξασφάλιση τίτλων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορούν επίσης να λάβουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για να ξεκινήσουν τη δική 
τους επιχείρηση σε συνδυασμό με επιχορήγηση 22.000 
ευρώ. Παράλληλα η ολομέλεια ενέκρινε τη διάθεση 
17,7 εκατ. ευρώ για 1.580 πρώην εργαζομένων της Air 
France.

Υπέρ της ένταξης Ουκρανίας και Μολδαβίας στην ΕΕ 
οι ευρωβουλευτές

Σαφή κατεύθυνση υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ έδωσαν 
οι ευρωβουλευτές στους ηγέτες των 27 κρατών-μελών, 
καλώντας τους να αδράξουν την ευκαιρία και να προ-
χωρήσουν ταυτόχρονα στη μεταρρύθμιση της Ένωσης. 
Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να χορηγήσουν στην Ουκρα-
νία και τη Μολδαβία το καθεστώς της υπό ένταξης χώ-
ρας και να επιφυλάξουν δίκαιη μεταχείριση στις χώ-
ρες των Δυτικών Βαλκανίων, κυρίως στην Αλβανία και 
τη Βόρεια Μακεδονία, ώστε να προχωρήσει η ενταξι-
ακή τους πορεία. Ειδική αναφορά έγινε στη Γεωργία, 
την οποία οι ευρωβουλευτές κάλεσαν να προχωρήσει 
σε απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να προχωρήσει 
η ενταξιακή διαδικασία. Οι ευρωβουλευτές υπογράμμι-
σαν παράλληλα την ανάγκη αναθεώρησης των Συνθη-
κών, κυρίως όσον αφορά την κατάργηση του κανόνα της 
ομόφωνης λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο. Υπέρ της χορήγησης του καθεστώτος της υπό έντα-
ξης χώρας στην Ουκρανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη τά-
χθηκε από την πλευρά του ο Κροάτης πρωθυπουργός 
Andrej Plenković που μίλησε στην ολομέλεια στο πλαί-
σιοτης σειράς διαλόγων «Αυτή είναι η Ευρώπη». 

Επιτάχυνση των ενεργειών για το κλίμα και την κλιμα-
τική ουδετερότητα ζητά το ΕΚ

Κίνητρα στις βιομηχανίες για να μειώσουν τις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου ζητούν οι ευρωβουλευ-
τές στις προτάσεις τους επί τριών νομοσχεδίων για τη 
δέσμη «Fit for 55». Οι πολίτες θα πρέπει να εξαιρεθούν 
από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών έως 
το 2029, ενώ ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών ως 
το 2030 πρέπει να αυξηθεί στο 63% από 61% σήμερα. 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να ξεκινήσει από το 
2027 η σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμά-
των και να τεθεί σε ισχύ σύστημα bonus-malus από το 
2025. Ζητούν επίσης να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμο-
γής του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρα-
κα και τάσσονται υπέρ της δημιουργίας του Κοινωνικού 
Ταμείου για το Κλίμα που θα στηρίζει νοικοκυριά, τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους χρήστες των δικτύων 
μεταφορών, οι οποίοι είναι ευάλωτοι από τις επιπτώ-
σεις της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα. Για 
την περίοδο ως το 2027 το Ταμείο θα διαθέτει κονδύ-
λια 16,4 δισ. ευρώ με προοπτική διεύρυνσής του στα 72 
δισ. έως το 2032.

Ανεφοδιασμός της Ευρώπης με φυσικό αέριο πριν από 
τον χειμώνα

Γεμάτες κατά τουλάχιστον 80% θα πρέπει να είναι οι 
αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη έως την 1η Νο-
εμβρίου, μετά από συμφωνία του ΕΚ με τους υπουρ-
γούς της ΕΕ η οποία εγκρίθηκε κατά την τελευταία ολο-
μέλεια. Τα κράτη μέλη και οι φορείς εκμετάλλευσης θα 
πρέπει να επιδιώξουν το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 
85%. Για τα επόμενα χρόνια, ο σχετικός στόχος θα είναι 
90%, προκειμένου να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι από 
πιθανούς κλυδωνισμούς. «Η Gazprom χρησιμοποιεί τον 
ενεργειακό εφοδιασμό ως όπλο (...) και τώρα έχουμε 
την προστατευτική μας ασπίδα», δήλωσε ο ευρωβου-
λευτής Jerzy Buzek. Η ολομέλεια τονίζει την ανάγκη να 
διαφοροποιηθούν οι πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέ-
ριο και να συνεχιστεί η προώθηση μέτρων για την αύξη-
ση της ενεργειακής αποδοτικότητας. «Οι χώρες που δεν 
διαθέτουν αποθηκευτική ικανότητα θα πρέπει να συνά-
ψουν συμφωνίες με τα άλλα κράτη μέλη για την αποθή-
κευση των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου για 
αυτές. Πρόκειται για έναν μηχανισμό αλληλεγγύης», δή-
λωσε ο εισηγητής και πρόεδρος της επιτροπής Βιομηχα-
νίας, Έρευνας και Ενέργειας Cristian Buşoi.

Ένας χρόνος παράταση για το πιστοποιητικό EU COVID

Εως τις 30 Ιουνίου 2023 παρατείνεται η ισχύς του Ευρω-
παϊκού Πιστοποιητικού COVID (EU COVID) μετά και την 
απόφαση της ολομέλειας του ΕΚ που ενέκρινε τη σχετι-
κή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Ελπίζουμε 
ότι αυτή είναι η τελευταία παράταση», σχολίασε ο ειση-
γητής Juan Fernando López Aguilar, προσθέτοντας ότι 
«έχουμε αναθέσει στην Επιτροπή να αξιολογήσει έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022 εάν η EUDCC θα μπορούσε να 
καταργηθεί μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατά-
σταση». Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την 
ελεύθερη μετακίνηση των κατόχων του EU COVID, ενώ 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει έως το τέλος 
του 2022, αν συντρέχουν λόγοι που να επιβάλουν τη συ-
νέχιση χρήσης του πιστοποιητικού.

Ανάγκη διεθνών πρωτοβουλιών για τους Στόχους Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο 
επίπεδο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης υπο-
γραμμίζει η ολομέλεια. Στην έκθεση που εγκρίθηκε στη 
συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου η ΕΕ καλείται να  καταστή-
σει την υλοποίηση των Στόχων, εντός και εκτός Ευρώ-
πης, βασική προτεραιότητα σε όλες τις πολιτικές της.  
Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να εγκρίνει μια νέα υψηλού επιπέδου στρατη-
γική εφαρμογής της Ατζέντας 2030 της ΕΕ  και να διατε-
θεί τουλάχιστον το 20% της υπερπόντιας αναπτυξιακής 
βοήθειας για την ανθρώπινη ανάπτυξη. «Η έκθεση που 
εγκρίθηκε σήμερα είναι έκκληση για αυξημένη και καλύ-
τερη επείγουσα πολιτική δράση από την ΕΕ. Το μήνυμα 
είναι σαφές: χρειαζόμαστε μια νέα και ολοκληρωμένη 
στρατηγική εφαρμογής της ΕΕ», τόνισε ο συνεισηγητής 
Πέτρος Κόκκαλης. «Είναι πλέον καιρός να επικεντρω-
θούμε στην επίτευξη αποτελεσμάτων», υπογράμμισε 
από την πλευρά του ο συνεισηγητής Barry Andrews.

Το Κοινοβούλιο απαιτεί Erasmus+ χωρίς αποκλεισμούς

Την αφαίρεση κάθε οικονομικού περιορισμού από το 
εμβληματικό πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο στα 35 
χρόνια λειτουργίας του έχει φέρει σε επαφή δέκα εκατ. 
νέους από κάθε μεριά της ΕΕ, ζητεί με ψήφισμά του το 
ΕΚ. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι προκειμένου 
να προσεγγιστούν μαθητές και σπουδαστές από μειονε-
κτούντα περιβάλλοντα, με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες ή με αναπηρία, απαιτούνται πιο προσαρμοσμένες 
λύσεις χρηματοδότησης, όπως προχρηματοδότηση, 
συμπληρωματικές επιχορηγήσεις, προκαταβολές και 
εφάπαξ ενισχύσεις που θα βοηθήσουν στην κάλυψη κυ-
ρίως των δαπανών διαβίωσης. Ζητείται επίσης η απλο-
ποίηση της διαδικασίας συμμετοχής στο Erasmus+ και 
να γίνουν παρεμβάσεις που θα κάνουν το πρόγραμμα 
πιο ευέλικτο. «Το Erasmus συχνά περιγράφεται ως ευ-
ρωπαϊκή επιτυχία αλλά ωφελεί λίγους. Πρέπει να το αλ-
λάξουμε αυτό. Κάθε νέος θα πρέπει να είναι σε θέση να 
πει ‘το Erasmus είναι για μένα’», επεσήμανε η εισηγή-
τρια Laurence Farreng.

Διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων για την ανά-
καμψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει έναν 
ισχυρό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης για 
τις δαπάνες, την υλοποίηση και τη διαχείριση δεδο-
μένων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, αναφέρει η ολομέλεια του ΕΚ σε ψήφισμα που 
εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία. Οι ευρωβουλευτές 
ζητούν περισσότερα διασυνοριακά έργα, όπως η βελ-
τίωση της διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων φυ-
σικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και τονίζουν τον 
ρόλο του Μηχανισμού στην ανάπτυξη του REPowerEU. 
Ζητούν επίσης τακτικό έλεγχο και παρακολούθηση 
των δαπανών και υπογραμμίζουν την ανάγκη τα κονδύ-
λια να φτάσουν στους πολίτες και την πραγματική οικο-
νομία ώστε να μετριάζουν τις οικονομικές και κοινωνι-
κές συνέπειες της κρίσης.

Στην ολομέλεια

Fit for 55/ReFuelEU  
Η επιτροπή Μεταφορών (TRAN) θα ψηφίσει για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων -όπως βιοκαύσιμα, συνθετικά 
καύσιμα και υδρογόνο- στην αεροπορία, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των παραγόμενων ρύπων από τον κλάδο και να 
επιτευχθεί ο στόχος για κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης το 2050. Δευτέρα 27 Ιουνίου

Ουκρανία και Διεύρυνση της ΕΕ  
Ευρωβουλευτές και μέλη των κοινοβουλίων από την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, το Κόσοβο, το Μαυροβού-
νιο, τη Μολδαβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, την Τουρκία και την Ουκρανία θα συζητήσουν για την περαιτέρω διεύ-
ρυνση της ΕΕ στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Δευτέρα 27 Ιουνίου

Μετανάστευση στην Ελλάδα  
Η επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών (LIBE) θα συζητήσει με τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Νότη Μηταράκη 
για τη διαχείριση του μεταναστευτικού από την Ελλάδα. Δευτέρα 27 Ιουνίου

Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 4ης-7ης Ιουλίου. Στην ολομέλεια θα συζητηθούν το σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένταξη του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας στη λεγόμενη ταξινομία, οι νόμοι για τις 
Ψηφιακές Αγορές και Ψηφιακές Υπηρεσίες και οι σχέσεις της ρωσικής κυβέρνησης με κόμματα της ακροδεξιάς και την ακρο-
αριστεράς. Θα εξεταστούν επίσης τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής και οι προτεραιότητες της τσεχικής 
προεδρίας της ΕΕ, ενώ οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 
σειράς διαλόγων «Αυτή είναι η Ευρώπη».

Ενημέρωση Τύπου  
Η υπηρεσία Τύπου του ΕΚ θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων ενόψει των εργασιών 
της ολομέλειας την Παρασκευή 1 Ιουλίου στις 12:00 ώρα Ελλάδας.

Εαρινό Ευρωβαρόμετρο: Ο πόλεμος στην Ουκρανία δυναμώνει 
τη στήριξη στην Ενωμένη Ευρώπη
Αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα της νέας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με το πώς επηρεάζεται η 
καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Το 65% (41% στην Ελλάδα) χα-
ρακτηρίζει ως κάτι καλό τη συμμετοχή της χώρας του στην ΕΕ και το 52% έχει θετική εικόνα για την ΕΕ (32% στη 
χώρα μας), ποσοστά που τελευταία φορά σημειώθηκαν το 2007, ενώ σχεδόν έξι στους δέκα (48% στην Ελλάδα) θε-
ωρούν προτεραιότητα την προάσπιση βασικών αξιών, όπως η ελευθερία και η δημοκρατία. «Οι Ευρωπαίοι πολίτες 
έχουν δυνατούς δεσμούς με την ελευθερία, είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τις αξίες μας και συνειδητοποιούν ολο-
ένα και περισσότερο ότι η δημοκρατία μας δεν θα πρέπει να θεωρείται πια δεδομένη», σχολίασε η πρόεδρος του ΕΚ 
Roberta Metsola. Σχετικά με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, το 80% συμφωνεί με την επιβολή κυρώσεων κατά 
της Μόσχας, ενώ τέσσερις στους δέκα (49% στην Ελλάδα) δηλώνουν ότι βιώνουν αντίκτυπο στο βιοτικό τους επίπε-
δο λόγω του πληθωρισμού. Δείτε πώς εξελίσσονται οι τάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη διαχρονικά, με βάση κοινωνικά 
και δημογραφικά κριτήρια.

Στιγμή στον χρόνο

την εβδομάδα που έρχεται

Δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς τον κόσμο χωρίς μελωδίες και τραγούδια και η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μου-

σικής είναι μια ελάχιστη αναγνώριση στη σημασία που έχουν τα έργα των δημιουργών στην καθημερινότητα 

όλων μας αλλά και σε πιο επίσημες στιγμές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε το 1976 την Ορχήστρα 

Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά σχήματα στην Ευρώπη, ενώ με πρωτοβουλί-

ες και παρεμβάσεις όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες θέτει τις βάσεις για την προστασία του έργου 

των δημιουργών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Συμμετοχή στο Athens Pride και ενεργή στήριξη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμ-
μετείχαν στο φετινό Athens Pride με περίπτερο στην πλατεία Συντάγματος. Διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό σχε-
τικά με τις δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Σταθερός υπερα-
σπιστής των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, το ΕΚ κήρυξε την ΕΕ  «Ελεύθερη ζώνη»  για άτομα της κοινότητας 
ΛΟΑΤΚΙ+. Δείτε περισσότερα για τις δράσεις του ΕΚ σχετικά για τις διεκδικήσεις της συγκεκριμένης κοινότητας και 
πώς η αναγνώριση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων περνά πρώτα από την Ευρώπη.
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