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Highlight

την εβδομάδα που πέρασε 

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

Νομοθεσία-ορόσημο για ένα πιο ασφαλές και ανταγω-
νιστικό διαδίκτυο

Ένα σαφές και ευδιάκριτο νομοθετικό πλαίσιο τίθεται 
σύντομα σε ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 
διαδικτυακό περιβάλλον μετά την έγκριση από την ολο-
μέλεια των Νόμων για τις Ψηφιακές Αγορές και Υπηρεσί-
ες. Οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχα-
νές αναζήτησης θα υπόκεινται, βάσει του Νόμου για τις 
Ψηφιακές Υπηρεσίες, σε ανεξάρτητους ελέγχους και θα 
υποχρεώνονται στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
συστημικών κινδύνων όπως η διάδοση παράνομου πε-
ριεχομένου ή το περιεχόμενο με δυσμενείς επιπτώσεις 
στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αντίστοιχα, ο Νόμος για 
τις Ψηφιακές Αγορές ενισχύει τον ανταγωνισμό, καθώς 
προβλέπεται διαλειτουργικότητα μεταξύ των πιο δη-
μοφιλών υπηρεσιών επικοινωνίας και εκείνων που ανα-
πτύσσονται από μικρότερες εταιρείες. Το νέο πλαίσιο 
προβλέπει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες που 
φτάνουν ως το 10% του παγκόσμιου τζίρου και το 20% 
σε περίπτωση υποτροπής.

Δήλωση για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού 
της Ιαπωνίας Shinzo Abe

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπαραστέκεται στην Ια-
πωνία σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή της ιστορίας της, μετά 
τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Shinzo Abe. 
Σε δήλωσή της η πρόεδρος Roberta Metsola δήλωσε 
σοκαρισμένη και θλιμμένη για τη δολοφονία του Ιάπω-
να πολιτικού στη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης στην 
πόλη Νάρα, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα συλλυπητή-
ριά της στους οικείους του και τον λαό της Ιαπωνίας.

Να προστατευτεί η άμβλωση ως θεμελιώδες δικαίωμα

Στον απόηχο των εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες 
αλλά και σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητά να συμπεριληφθεί το δικαίωμα στην 
άμβλωση στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν την οπισθοδρό-
μηση που καταγράφεται στα δικαιώματα των γυναικών 
και εξέφρασαν την αλληλεγγύη και την υποστήριξή 
τους στις γυναίκες και τα κορίτσια στις ΗΠΑ, καθώς και 
σε όσους συμμετέχουν τόσο στην παροχή υπηρεσιών 
άμβλωσης όσο και στην υποστήριξη του δικαιώματος 
και της πρόσβασης σε νόμιμη και ασφαλή φροντίδα 
υπό τις παρούσες δύσκολες περιστάσεις. Οι ευρωπαϊ-
κές χώρες θα πρέπει να εγγυηθούν την πρόσβαση σε 
ασφαλείς, νόμιμες και δωρεάν υπηρεσίες άμβλωσης, 
σε υπηρεσίες προγεννητικής και μητρικής υγειονομικής 
περίθαλψης, στον εθελοντικό οικογενειακό προγραμ-
ματισμό, σε φιλικές προς τους νέους υπηρεσίες, καθώς 
και στην πρόληψη, τη θεραπεία και τη στήριξη του HIV, 
χωρίς διακρίσεις, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές.

Το Κοινοβούλιο πιέζει για πιο «πράσινα» αεροπορικά 
καύσιμα

Υπέρ της σταδιακής εισαγωγής των βιώσιμων καυ-
σίμων στην αεροπορία από το 2025 ώστε το 2050 να 
φτάσει το 85% του συνόλου των καυσίμων που χρη-
σιμοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο τάσσεται το 
ΕΚ. Στον ορισμό των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων 
περιλαμβάνονται τα συνθετικά καύσιμα και ορισμένα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από γεωργικά ή δασικά 
κατάλοιπα, φύκια, βιολογικά απόβλητα ή χρησιμοποι-
ημένα μαγειρικά έλαια. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
ReFuelEU και του ευρύτερου πακέτου “Fit for 55” περι-
λαμβάνονται και τα ανακυκλωμένα καύσιμα και τα καυ-
σαέρια που προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Προτείνεται, επίσης, να 
συμπεριληφθούν έως το 2034 και ορισμένα βιοκαύσι-
μα, που παράγονται από ζωικά λίπη ή αποστάγματα, κα-
θώς και να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Βιώσιμης Αερο-
πορίας για την περίοδο 2023 - 2050 για την επιτάχυνση 
της απαλλαγής του τομέα των αερομεταφορών από τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τη στήριξη των 
επενδύσεων σε βιώσιμα καύσιμα και τη στήριξη της 
έρευνας για νέας γενιάς κινητήρες και τεχνολογίες πρό-
ωσης αεροσκαφών. «Στείλαμε ένα ισχυρό και φιλόδοξο 
μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης. Σας ακούσαμε όταν 
ζητήσατε δράση για το κλίμα και εργαζόμαστε όσο μπο-
ρούμε για να επιτύχουμε μια πραγματικά πράσινη Ευ-
ρώπη», τόνισε ο εισηγητής Søren Gade (Renew, Δανία). 
Το ΕΚ είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις 
με τα κράτη μέλη.

Οι ευρωβουλευτές λένε «φτάνει» στο ουγγρικό βέτο 
επί της παγκόσμιας φορολογικής συμφωνίας

Κατάχρηση του δικαιώματος του βέτο καταλογίζουν 
στην Ουγγαρία οι ευρωβουλευτές αναφορικά με την 
απόφαση της χώρας να μπλοκάρει την κύρωση της πα-
γκόσμιας φορολογικής συμφωνίας. Το ψήφισμα της 
ολομέλειας επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις της Ουγγαρίας 
έχουν σε μεγάλο βαθμό ληφθεί υπόψιν στη διεθνή συμ-
φωνία. Καλεί ωστόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να μην εγκρίνουν το ουγγρικό σχέδιο ανά-
καμψης και ανθεκτικότητας έως ότου η χώρα συμμορ-
φωθεί με όλα τα κριτήρια. Οι ευρωβουλευτές υπενθυ-
μίζουν ότι η λήψη αποφάσεων με ομοφωνία «πρέπει να 
αντισταθμίζεται από πολύ υψηλό επίπεδο ευθύνης και 
πρέπει να συνάδει με την αρχή της καλόπιστης συνεργα-
σίας», σύμφωνα με όσα ορίζονται στα ιδρυτικά κείμενα 
της ΕΕ.

Επείγουσα δράση για την εξάλειψη της γυναικείας 
φτώχειας

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια φιλόδοξη ευρω-
παϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας 
με ορίζοντα το 2030, με συγκεκριμένους στόχους και 
με επίκεντρο την ολική εξάλειψη της γυναικείας φτώ-
χειας, επισημαίνει το ΕΚ. Η επιδείνωση των κοινωνικών 
και οικονομικών περιστάσεων έχει οδηγήσει στην αύ-
ξηση των επεισοδίων κακοποίησης και βίας όλων των 
μορφών κατά των γυναικών, υπογραμμίζουν οι ευρω-
βουλευτές. Καλούν τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη 
στις γυναίκες που ξεφεύγουν από καταστάσεις έμφυ-
λης βίας, ενώ παράλληλα ζητούν τη χρήση διατομεα-
κών και ουδέτερων ως προς το φύλο εργαλείων αξιο-
λόγησης των θέσεων εργασίας για την αξιολόγηση και 
τη δικαιότερη αμοιβή της γυναικοκρατούμενης εργασί-
ας. «Πρέπει να δράσουμε επειγόντως για να αντιμετω-
πίσουμε τη γυναικεία φτώχεια, η οποία επιδεινώνεται 
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της μείωσης των μι-
σθών και της αύξησης των τιμών», τόνισε η εισηγήτρια 
Lina Gálvez Muñoz (Σοσιαλιστές, Ισπανία).

Η Κροατία γίνεται το 20ό μέλος της ευρωζώνης

Η Κροατία πληροί όλα τα κριτήρια για την ένταξή της 
στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2023, αποφάσισε με 
ευρεία πλειοψηφία η ολομέλεια του ΕΚ την περασμέ-
νη Τετάρτη. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η βαλ-
κανική χώρα εξακολουθεί να είναι έτοιμη να γίνει μέλος 
της ζώνης του ενιαίου νομίσματος παρά τις δυσκολίες 
που έχουν θέσει η  πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και οι πληθωριστικές πιέσεις. «Οι μεταρρυθμίσεις που 
πραγματοποίησε η κροατική κυβέρνηση τα τελευταία 
χρόνια ενίσχυσαν την οικονομία και προετοίμασαν το 
έδαφος για την ένταξη της χώρας στο κοινό νόμισμα», 
υπογράμμισε ο εισηγητής Siegfried Mureșan (ΕΛΚ, Ρου-
μανία). «Η ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ ως 
το 20ό της μέλος είναι επωφελής και για την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση: καταδεικνύει τη βιωσιμότητα και την πίστη 
που υπάρχει προς το κοινό μας νόμισμα», πρόσθεσε.

Fit for 55: συζητήσεις με τα κράτη μέλη  
Έναρξη διαπραγματεύσεων του Κοινοβουλίου με την τσεχική προεδρία επί του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων και του Διασυ-
νοριακού Μηχανισμού Προσαρμογής CO2. Δευτέρα 11 Ιουλίου

   
Αποψίλωση των δασών  
Η επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) θα ψηφίσει επί νομοσχεδίου που θα υποχρεώνει τις εταιρείες να διαβεβαιώνουν ότι τα 
αγαθά που πωλούνται στην ΕΕ δεν συμβάλουν στην καταστροφή δασών σε άλλα σημεία του κόσμου. Τρίτη 12 Ιουλίου

Προστασία καταναλωτών  
Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) θα ψηφίσει επί της επικαιροποίησης των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των κα-
ταναλωτών από τον υπερβολικό δανεισμό. Τρίτη 12 Ιουλίου

Προστασία των Ουκρανών γυναικών στην ΕΕ  
Συζήτηση μεταξύ των ευρωβουλευτών και εκπροσώπων εθνικών κοινοβουλίων για τα δικαιώματα των γυναικών της Ου-
κρανίας που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους μετά τον πόλεμο. Θα συζητηθούν κυρίως οι συνθήκες υποδοχής και η πρόσβα-
ση των γυναικών στην κοινωνική προστασία, την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, τη φροντίδα των παιδιών και τη στέγαση. 
Τρίτη 12 Ιουλίου

Ειδικό ευρωβαρόμετρο για τις μιντιακές τάσεις  
Το ΕΚ θα δημοσιεύσει τη νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις συνήθειες των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ενημέ-
ρωσή τους, την εμπιστοσύνη σε διαφορετικά ΜΜΕ και για τις συμπεριφορές τους απέναντι στην παραπληροφόρηση. 
Τρίτη 12 Ιουλίου

Ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή ασφάλεια  
Η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας & Ενέργειας (ITRE) θα ψηφίσει επί δύο νομοσχεδίων που στοχεύουν στην επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τα μέτρα θα υποστηρίξουν την 
ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της ΕΕ στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τετάρτη 13 Ιουλίου

COVID-19  
Η ειδική επιτροπή του ΕΚ για την πανδημία της Covid-19 (COVI) θα συζητήσει με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρο για 
την Πρόληψη και τον Έλεγχο Ασθενειών (ECDC), τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής αρχής για την ετοιμότητα και την 
αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (ΗΕRA) και επικεφαλής επιδημιολόγους από πολλά κρά-
τη μέλη σχετικά με την πορεία της πανδημίας. Τετάρτη 13 Ιουλίου

Ουγγαρία και ευρωπαϊκές αξίες  
Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) θα υιοθετήσει έκθεση που καταγράφει τις συστημικές απειλές της ουγγρικής κυ-
βέρνησης σε βάρος των αξιών της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να τονίσουν πως τα κράτη μέλη θα έπρεπε ήδη να 
έχουν αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και πως κάθε επιπλέον καθυστέρηση θα συνιστούσε παραβί-
αση του κράτους δικαίου από το ίδιο το Συμβούλιο. Τετάρτη 13 Ιουλίου

Jens Stoltenberg  
Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) , η υπο-επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) και η Αντιπροσωπεία για τις σχέ-
σεις με το ΝΑΤΟ (DNAT) θα συζητήσουν τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Jens Stoltenberg, 
στον απόηχο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τετάρτη 13 Ιουλίου

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ολομέλεια
Περισσότερη αλληλεγγύη από την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την προστασία των εξωτερικών συ-
νόρων της ΕΕ και της προστασίας της Ελλάδας και της Κύπρου από την τουρκική επιθετικότητα ζήτησε ο Έλληνας πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαί-
σιο της σειράς διαλόγων «Αυτή είναι η Ευρώπη». Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, που τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης προς τα Δυτικά 
Βαλκάνια, ενώ αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία τόνισε ότι υπάρχει μόνο ένα στρατόπεδο, αυτό της δημο-
κρατίας και της ελευθερίας. Υποδεχόμενη τον πρωθυπουργό η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola υπογράμμισε ότι 
η επιστροφή του πολέμου στην ήπειρό μας, μας θυμίζει τη σημασία της προστασίας της Δημοκρατίας ταυτόχρονα με 
τη βασισμένη σε κανόνες τάξη, ώστε η ελευθερία να κυριαρχεί του αυταρχισμού. Στη διάρκεια της συζήτησης, ευ-
ρωβουλευτές στάθηκαν στις επιτυχίες της Ελλάδας στην οικονομία και στον ρόλο της στη διαφύλαξη των εξωτερικών 
συνόρων, αλλά και στις καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις. Ορισμένοι ευρωβουλευτές εξέφρασαν επίσης 
ανησυχία για τις πρόσφατες επιδόσεις της χώρας σε θέματα όπως η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος 
δικαίου.

Στιγμή στον χρόνο

την εβδομάδα που έρχεται

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται σε κάθε ευκαιρία δίπλα στους νέους της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας ότι 

πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Η υποαπασχόληση, η 

ανεργία, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης σε προγράμματα κατάρτισης είναι ζητήματα που επηρεάζουν τις 

ζωές εκατομμυρίων νέων. Με παρεμβάσεις σε προγράμματα όπως το Erasmus+ και δράσεις για τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας ή της έρευνας, το ΕΚ και οι άλλοι θεσμοί και όργανα της ΕΕ δημιουργούν τις προϋποθέ-

σεις για μια γενιά με αυτοπεποίθηση και εφόδια. 

Έλληνες δημιουργοί και influencers στο ΕΚ

Την ευκαιρία να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του ΕΚ είχε νέοι άνθρωποι καθένας από τους οποίους κάνει τη 
δική του δημιουργική πορεία στο ελληνικό διαδίκτυο. Με πρωτοβουλία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το αντίστοιχο Γραφείο της Κύπρου εννέα αγόρια και κορίτσια παρακολούθησαν 
τις εργασίες της ολομέλειας και γνώρισαν το έργο και τις διαδικασίες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
κατεξοχήν δημοκρατικού θεσμού της ΕΕ. Στην αποστολή μετείχαν οι Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Αλέξ Καβδάς, 
Ολεκσάντρ Πνομάροφ, Ναταλία Αργυράκη, Χάρης Παπαθεοχάρους, Ανδρέα Κάφας και οι δημιουργοί των σελίδων 
Υπέροχες Γυναίκες και Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ.

Εντός ταξινομίας το φυσικό αέριο και η πυρηνική 
ενέργεια

Η ολομέλεια του ΕΚ αποφάσισε να μην διατυπώσει έν-
σταση επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
συμπεριληφθούν το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέρ-
γεια στον κατάλογο των περιβαλλοντικά βιώσιμων οι-
κονομικών δραστηριοτήτων («ταξινομία»). Η υπό συ-
ζήτηση ένταξη θα ισχύσει για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και θα υπόκειται σε ειδικούς όρους και απαι-
τήσεις. Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ούτε από 
το Συμβούλιο, η πρόταση της Επιτροπής για την ταξινο-
μία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι ευρω-
βουλευτές  συζήτησαν την πρόταση να μην συμπεριλη-
φθούν το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια στην 
ταξινομία, η οποία στην ψηφοφορία συγκέντρωσε 278 
ψήφους, ενώ απαιτούντο 353 ψήφοι ευρωβουλευτών 
για την έγκρισή της.

Ουκρανία και ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης 
στις προτεραιότητες της τσεχικής προεδρίας

Η προετοιμασία της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης 
της Ουκρανίας, καθώς και ευρωπαϊκά σχέδια, όπως 
το REPowerEU, με στόχο την απαλλαγή της ΕΕ από την 
ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία, θα αποτελέ-
σουν προτεραιότητες για την τσεχική προεδρία του Συμ-
βουλίου, τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας Petr Fiala 
απευθυνόμενος στην ολομέλεια. Η Τσεχία ανέλαβε την 
1η Ιουλίου και για έξι μήνες την προεδρία του Συμβουλί-
ου και, όπως παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός της, η ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία ανέτρεψε τα περισσότερα 
από τα σχέδια που είχε η χώρα του. «Κύριο καθήκον μας 
θα είναι η επίτευξη ενιαίας και ισχυρής συμφωνίας για 
τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της τρέχου-
σας κρίσης στους πολίτες μας», τόνισε. Από την πλευρά 
της, η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola υπογράμμισε 
ότι η τσεχική προεδρία έρχεται σε σημείο καμπής στην 
Ιστορία, καθώς μαίνεται ένας παράνομος πόλεμος στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο. «Τα επόμενα μας βήματα θα είναι κα-
θοριστικά για το κοινό μας μέλλον», δήλωσε και ζήτησε 
να επιταχυνθεί η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της 
ΕΕ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von 
der Leyen ανακοίνωσε τη σύγκληση διάσκεψης υψηλού 
επιπέδου μετά το καλοκαίρι για την ανοικοδόμηση της 
Ουκρανίας, ενώ οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων 
του ΕΚ υπενθύμισαν τις συστάσεις της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης και ζήτησαν την αναθεώρηση των 
Συνθηκών, την καθιέρωση του συστήματος των κορυ-
φαίων υποψηφίων και μια ισχυρότερη κοινοβουλευτι-
κή διάσταση στην ΕΕ.

Προστασία της ψυχικής υγείας των τηλεργαζομένων

Μέτρα για την προστασία της ψυχικής υγείας των τη-
λεργαζομένων ζητούν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα 
που αναγνωρίζει την ευελιξία και τα άλλα πλεονεκτή-
ματα της εργασίας από το σπίτι, ενώ παράλληλα προ-
ειδοποιεί για αυξημένους κινδύνους υγείας που αντιμε-
τωπίζουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας του μεγάλου χρόνου 
παραμονής online και του κινδύνου έκθεσής τους σε 
«τεχνο-στρες». Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επί-
σης τις απειλές στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά 
δεδομένα εξαιτίας της χρήσης εφαρμογών καταγρα-
φής και παρακολούθησης και καλούν τα κράτη μέλη 
σε ανάληψη πρωτοβουλιών μέσω της Στρατηγικής για 
την Ψυχική Υγεία και μέσω εθνικών σχεδίων. «Η ψυχική 
υγεία των πολιτών θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα 
της εργασίας μας και πρέπει να συνεργαστούμε για την 
αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται της ψυχικής 
υγείας», υποστήριξε η εισηγήτρια Maria Walsh (ΕΛΚ, Ιρ-
λανδία) για να προσθέσει ότι είναι αναγκαίο να επικαι-
ροποιηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία με βάση τα νέα δε-
δομένα που διαμορφώνονται στον τομέα της ψηφιακής 
εργασίας.

Πράσινο φως για τη στήριξη των υδατοκαλλιεργειών 
και των αλιέων

Στην έμπρακτη στήριξη της Ευρώπης μπορούν να προ-
σβλέπουν οι αλιείς και οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιερ-
γειών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, μετά την έγκριση της ολομέλειας στην πρόταση για 
παροχή οικονομικής στήριξης στον κλάδο. Η ενίσχυση 
θα χορηγηθεί αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου, δη-
λαδή από την ημερομηνία έναρξη της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με το 
Συμβούλιο να συμπεριληφθούν επιχειρήσεις και παρα-
γωγοί των οποίων η οικονομική βιωσιμότητα επηρεά-
στηκε αρνητικά από τον πόλεμο και στον τομέα της με-
ταποίησης. «Το πακέτο χρηματοδότησης θα επιτρέψει 
τη χρήση πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης της κρί-
σης για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδα-
τοκαλλιέργειας», σχολίασε ο εισηγητής του Nuno Melo 
(ΕΛΚ, Πορτογαλία). Σημειώνεται πως το 2019 ο αλιευτι-
κός στόλος της ΕΕ είχε σχεδόν 74.000 σκάφη και απα-
σχολούσε 129.540 αλιείς, ενώ στις υδατοκαλλιέργειες 
απασχολούνται περίπου 75.000 άτομα. Η μείωση της 
κερδοφορίας και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, 
ως αποτέλεσμα του πολέμου, έχουν οδηγήσει πολλά 
αλιευτικά σκάφη σε αναστολή της λειτουργίας τους.

Έπαινοι και προειδοποιήσεις για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

Την πολιτική κατάσταση σε Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κόσοβο και Σερβία αξιολόγησαν οι ευρωβουλευτές την περασμένη 
εβδομάδα. Αναλυτικά, επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στον ευρωατλαντικό προσανατολισμό της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης 
αλλά κατήγγειλαν απερίφραστα ανατρεπτικές ενέργειες και πράξεις ρητορικής μίσους, ενώ υπογράμμισαν τη σημασία 
διεξαγωγής εκλογών εντός του τρέχοντος έτους. «Η προθυμία χορήγησης καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη αποτελούν ισχυρές ενδείξεις της δέσμευσης της ΕΕ για το ευρωπαϊκό και ευρωατλαντικό μέλλον της χώ-
ρας«, τόνισε ο εισηγητής Paulo Rangel (ΕΛΚ, Πορτογαλία). Για το Κόσοβο, οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν ότι είναι ανα-
γκαίο να εγκριθεί η κατάργηση έκδοσης βίζας για τους πολίτες του και χαιρέτισαν την ευθυγράμμιση του Κοσόβου με 
την ΕΕ όσον αφορά στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. «Η ώρα να εκδοθεί η απόφαση για την απελευθέρωση του καθεστώ-
τος θεωρήσεων είναι τώρα», δήλωσε η εισηγήτρια Viola von Cramon-Taubadel (Πράσινοι, Γερμανία). Τέλος, το ΕΚ εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για τον ενταξιακό προσανατολισμό της Σερβίας, όμως ταυτόχρονα επεσήμανε την έλλειψη 
προόδου και την οπισθοδρόμηση σε θεμελιώδη ζητήματα. «Μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα για να προχωρήσει η 
Σερβία προς την ΕΕ», δήλωσε ο εισηγητής Vladimír Bilčík (ΕΛΚ, Σλοβακία).

Χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία για μια ισχυρότε-
ρη Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την απόφαση να 
απονεμηθεί στην Ουκρανία και τη Μολδαβία το καθε-
στώς της προς ένταξης χώρας, όπως το ίδιο έχει πρό-
σφατα ζητήσει, ενώ ταυτόχρονα καλεί τους ηγέτες των 
κρατών μελών να ενισχύσουν την ΕΕ ώστε να αντιμε-
τωπιστεί με επιτυχία η παρούσα κρίση. Κατά τη συζήτη-
ση για τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πολλοί ευρωβουλευτές μίλη-
σαν για την ανάγκη για επανεκκίνηση της διαδικασίας 
ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ άλ-
λοι επέκριναν την έλλειψη φιλοδοξίας του Συμβουλίου, 
τονίζοντας ότι -στη βάση και των συμπερασμάτων της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης- είναι επείγου-
σα η ανάγκη μεταρρύθμισης της ΕΕ και του τρόπου λει-
τουργίας της.
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