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Highlight

Σε Ρουμανία και Πολωνία για τους Ουκρανούς πρόσφυγες.  Ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών 
(LIBE) θα βρεθούν στην Πολωνία και τη Ρουμανία όπου θα επισκεφθούν, περιοχές κοντά στα ουκρανικά σύνορα και κέ-
ντρα υποδοχής και φιλοξενίας Ουκρανών προσφύγων. Θα συναντηθούν με εκπροσώπους των κυβερνήσεων και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη ευρωπαϊκών υπηρεσιών, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς οργανισμού.  
Δευτέρα - Πέμπτη, 19 - 22 Σεπτεμβρίου

   
Στην Πολωνία για το παράνομο λογισμικό.  Αντιπροσωπεία της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του 
λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης (PEGA) μεταβαίνει στην Πολωνία. Θα 
συναντηθεί με μέλη της Πολωνικής Γερουσίας που μετέχουν στην επιτροπή για το Pegasus, καθώς και με στελέχη των τοπι-
κών αρχών προστασίας δεδομένων, ειδικούς σε θέματα ασφαλείας, θύματα κατασκοπευτικού λογισμικού, ΜΚΟ, δημοσιο-
γράφους και ειδικούς από τον ακαδημαϊκό χώρο. Δευτέρα - Τετάρτη, 19 - 21 Σεπτεμβρίου

Σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για το εμπόριο.  Ευρωβουλευτές της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) μεταβαίνουν σε 
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες. Θα 
πραγματοποιηθούν συναντήσεις με υπουργούς, βουλευτές, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δευτέρα - Πα-
ρασκευή, 19 - 23 Σεπτεμβρίου

Σε Ολλανδία και Γερμανία για την COVID-19. Αντιπροσωπεία της ειδικής επιτροπής για την πανδημία της COVID-19 
(COVI) θα βρεθεί στην Ολλανδία όπου θα συναντηθεί με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Euro-
pean Medicines Agency) Emer Cooke και στελέχη της υπηρεσίας. Ακολούθως θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις της BioNTech 
στο Mainz της Γερμανίας. όπου θα ενημερωθεί από στελέχη της εταιρείας για τις προοπτικές της τεχνολογίας mRNA.  
Τρίτη - Τετάρτη, 20 - 21 Σεπτεμβρίου

Στην Ιρλανδία για τη φορολογία.  Μέλη της υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων (FISC) θα έχει συναντήσεις στην Ιρλαν-
δία με στελέχη της κυβέρνησης και κρατικών υπηρεσιών, στελέχη εταιρειών όπως η Apple, η Google, η Microsoft και το 
Facebook, μέλη ΜΚΟ και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Αντικείμενο των συζητήσεων είναι φορολογικά θέματα 
και σχετικές προκλήσεις. Θα συζητηθούν επίσης θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαπο-
φυγής. Δευτέρα - Τρίτη, 19-20 Σεπτεμβρίου

Στην Ισπανία για τις συνθήκες εργασίας.  Μέλη της επιτροπής Απασχόλησης (EMPL) μεταβαίνουν στην Ισπανία όπου 
θα συναντηθούν με στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Μεταξύ άλ-
λων, θα συζητηθεί η αντιμεώπιση μυοσκελετικών παθήσεων και του καρκίνου που συνδέεται με ορισμένα επαγγέλματα.  
Δευτέρα - Τρίτη, 19 - 20 Σεπτεμβρίου

Στη Δανία για το περιβάλλον.  Μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος (ENVI) θα βρεθούν  στη Δανία όπου θα συναντηθούν με 
στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency) και θα ενημερωθούν για τις δραστη-
ριότητες και το έργο της. Δευτέρα - Τρίτη, 19 - 20 Σεπτεμβρίου

Στην Washington για την ψηφιακή πολιτική, το εταιρικό δίκαιο και τις μεταφορές.  Ευρωβουλευτές της επιτροπής Νο-
μικών Θεμάτων (JURI) θα συζητήσουν στις ΗΠΑ με νομοθέτες, κυβερνητικά στελέχη, ρυθμιστικές αρχές, think tanks και 
εκπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο για θέματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου και τις στρατηγικές μη-
νύσεις κατά της συμμετοχής στα κοινά (SLAPPs). Παράλληλα, μέλη της επιτροπής Μεταφορών (TRAN) θα συναντηθούν στην 
Ουάσιγκτον με κυβερνητικά στελέχη, νομοθέτες και στελέχη εταιρειών όπως η Airbnb και η Uber  για θέματα σχετικά με τις 
μεταφορές και τον τουρισμό. Δευτέρα - Παρασκευή, 19 - 23 Σεπτεμβρίου

Σε Αιθιοπία και Σουδάν για την έμφυλη βία και την ασφάλεια.  Ευρωβουλευτές από την επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναι-
κών (FEMM) και την επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE) μεταβαίνουν στην Αιθοπία για να εξετάσουν την κατάσταση σχετικά με τα 
δικαιώματα των γυναικών και την έμφυλη βία στη χώρα. Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με τον επίτροπο ανθρώπινων 
δικαιωμάτων της Αιθιοπίας Abdi Jibril, μέλη της κυβέρνησης, στελέχη οργανώσεων του ΟΗΕ και μέλη της κοινωνίας των πο-
λιτών. Θα συναντηθούν επίσης με μέλη της κυβέρνησης και με στελέχη οργανώσεων του ΟΗΕ. Παράλληλα, αντιπροσωπεία 
της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) θα μεταβεί στην Αιθιοπία και το Σουδάν και θα συζητήσει για τη σύγκρουση 
στην περιοχή Τιγκράι με αξιωματούχους των δύο κυβερνήσεων και με στελέχη της Αφρικανικής Ένωσης.
Τρίτη - Πέμπτη, 20 - 22 Σεπτεμβρίου

Έκθεση του World Press Photo Foundation.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξενεί την έκθεση του World Press Photo 
Foundation “ICONIC: υπερασπίζοντας την ελευθερία και τη δημοκρατία από το 1955”. Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Συνεχίζεται η έμπρακτη στήριξη στην Ουκρανία

Την εκταμίευση νέας δόσης δανείου ύψους 5 δισ. ευρώ 
στην Ουκρανία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Το ποσό είναι μέρος του προγράμματος στήριξης της 
Ουκρανίας από την ΕΕ ύψους 9 δισ. ευρώ, από το οποίο 
έχει ήδη εκταμιευθεί ένα δισ. ευρώ. Οι δανειακές ανά-
γκες της Ουκρανίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα ως 
αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής, καθώς εκτός από 
τις μεγάλες καταστροφές στις υποδομές η χώρα αντι-
μετωπίζει και την αδυναμία πρόσβασής τις στις διεθνείς 
αγορές κεφαλαίου. Η ολομέλεια συζήτησε, επίσης την 
περασμένη εβδομάδα, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία 
με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Josep 
Borrell, ενώ σε ψήφισμά της καταδίκασε την πρακτική 
της Ρωσίας να μεταφέρει στην επικράτειά της Ουκρα-
νούς πολίτες δια της βίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται έμπρακτα αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που υποστηρίζει την ισότιμη 

αμοιβή ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας αλλά και στην ορθότερη εκπροσώπηση των γυναικών 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων. Το ΕΚ απαιτεί κάθε επιχείρηση με τουλάχιστον 50 εργαζό-

μενους θα πρέπει να υποβάλει αναφορές για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ενώ θα καταρτίζεται 

σχέδιο δράσης όταν η απόκλιση είναι άνω του 2,5%.  Επιπλέον, μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από το ΕΚ 

για δέκα χρόνια, εγκρίθηκε η οδηγία με την οποία καθιερώνονται διαφανείς διαδικασίες ώστε τουλάχιστον 

το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών 

στελεχών να καλύπτεται από γυναίκες.

Στη συνεδρίαση, στην οποία παρούσα ήταν η Olena 
Zelenska, σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Volodymyr 
Zelenskyy, η πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις 
προτάσεις της για την αντιμετώπιση του αυξημένου 
ενεργειακού κόστους και παρεμβάσεις στα έσοδα των 
εταιρειών ώστε να συγκεντρωθούν 140 δισ. ευρώ για 
την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην 
ΕΕ. «Ο Πούτιν θα αποτύχει και η Ευρώπη θα νικήσει» 
τόνισε η von der Leyen. Αναφορικά με τη  Διάσκεψη για 
το Μέλλον της Ευρώπης τόνισε ότι έχει φθάσει το πλή-
ρωμα του χρόνου για την αναθεώρηση των Συνθηκών 
της ΕΕ. 

Στην ανάγκη για μεγαλύτερη αποφασιστικότητα συνέ-
κλιναν οι τοποθετήσεις των αρχηγών των πολιτικών 
ομάδων του ΕΚ. Τη δρομολόγηση σχεδίου δράσης για 
την ευρωπαϊκή άμυνα ζήτησε κατά την παρέμβασή 
του ο Manfred Weber (ΕΛΚ, Γερμανία), που επέκρινε το 
Συμβούλιο για έλλειμμα ηγεσίας και απηύθυνε έκκλη-
ση για χειμώνα αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Η Iratxe 
García Perez (Σοσιαλιστές, Ισπανία), τόνισε πως πρέπει 
να στηριχθούν όσοι υποφέρουν από τις κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες του πολέμου, αλλιώς θα ενισχυ-
θεί ο λαϊκισμός. 

Εκδήλωση για τη συζήτηση για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε εκδήλωση στις 14 
Σεπτεμβρίου όπου μεταδόθηκε η ομιλία για την Κατάσταση της ΕΕ της πρόεδρου της Επιτροπής Ursula von der 
Leyen  στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συζήτηση που ακολούθησε με τους ευρωβουλευτές. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 160 σπουδαστές και σπουδάστριες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδι-
οίκησης (ΕΣΔΔΑ). Ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου στην Ελλάδα, Κώστας Τσουτσοπλίδης επισήμανε πως «αν δεν υπήρχε η ΕΕ, τα προβλήματα θα υπήρχαν. 
Αλλά δεν θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά», ενώ αναφέρθηκε στις αναταράξεις που προκα-
λεί η διεθνής συγκυρία στις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ - την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ευημερία. Στη συζήτηση συμμε-
τείχαν επίσης η πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Παρασκευή Δραμαλιώτη, η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου, ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ Μιχάλης 
Τσινισιζέλης. Συντόνισε ο Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας της ΕΣΔΔΑ Οδυσσέας Κοψιδάς. 

Στον απόηχο της ομιλίας και της συζήτησης για την Κατάσταση της ΕΕ

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετέχει σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιεί 
το Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη Πόλη σε συνεργασία με τo Ελληνικό Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης  
EUROPE DIRECT, με θέμα «Στον  απόηχο  της  ομιλίας  της  Προέδρου  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση 
της Ευρώπης» τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00.  Χαιρετισμό θα απευθύνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενώ θα συμμετάσχουν επίσης ο πρέσβης Χρήστος Καποδίστριας, η αναπληρώ-
τρια επικεφαλής της Aντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νέλη Παλαιολόγου και ο επικεφαλής 
του EUROPE DIRECT Ηπείρου Δημήτρης Γκόλας. Θα ακολουθήσει συζήτηση των συμμετεχόντων με συντονίστρια 
τη δημοσιογράφο Νίνα Κασιμάτη. Η διαδικασία εγγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη

«Αποκαλυπτήρια» του φεστιβάλ AnimaSyros 2022

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα φιλοξένησε αυτή την εβδομάδα την επίσημη παρουσίαση 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων AnimaSyros 2022. «Μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε κατά πόσο το 
animation μπορεί να διαπραγματευτεί σημαντικά θέματα, όπως η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών, με έναν 
τρόπο που να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων», υπογράμμισε ο επικεφαλής του Γρα-
φείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κώστας Τσουτσοπλίδης. Κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος του 
AnimaSyros, Βασίλης Κ. Καραμητσάνης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλά-
κης, ο οποίος υπογράμμισε ότι  «κάθε χρόνο αναπτύσσεται, διευρύνεται, γίνεται πιο εξωστρεφές, με διεθνείς συνερ-
γασίες και έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο».  Στο πλαίσιο της παρουσία-
σης πραγματοποιήθηκε, επίσης, η προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Ενενήντα δεύτερα για τον Μάνο Ελευθερίου». 
Φέτος το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συνδιοργανώνει με το AnimaSyros ανοιχτή συζήτηση για το πώς το ανιμέισον 
μπορεί να προάγει τις αξίες της δημοκρατικής ζωής (Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου,  5:30 μ.μ.), ενώ την αυλαία του 
φεστιβάλ θα ανοίξει  η ταινία Flee, που ήταν υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού  LUX 2022.

Εκπαίδευση και βιωσιμότητα

Τι έχει να προσφέρει η εκπαίδευση στη βιώσιμη ανάπτυξη; Πώς οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης γεφυρώνουν τον ακα-
δημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο στην επιδίωξη ενός κοινού μέλλοντος; Ποιες νέες δεξιότητες απαιτούνται 
στο νέο τοπίο της βιωσιμότητας, όπως αυτό διαμορφώνεται; Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που θα τεθούν στην 
εκδήλωση Education 4 Sustainability του CSR Hellas και του Executive Development, ALBA Graduate Business School, 
The American College of Greece, που πραγματοποιείται στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, ώρες 3-5 μμ, στις εγκαταστάσεις 
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργείου Οικονομικών και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα.  Ατζέντα, εγγραφές και τρόποι παρακολούθησης, εδώ.
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Social Media Corner
Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Ο Stéphane Séjourné (Renew, Γαλλία), ζήτησε να πε-
ριοριστούν  όλες οι εξαρτήσεις από τρίτες χώρες και 
πως οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να ευθυγραμμί-
ζονται με τον στόχο της στρατηγικής αυτονομίας.  
Η Ska Keller (Πράσινοι, Γερμανία) τόνισε την ανάγκη να 
αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ζήτησε να διασφαλιστεί πως το κόστος αυτής της περι-
όδου θα βαρύνει όσους μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 
αυτό. Ο Marco Zanni (ID, Ιταλία) εκτίμησε πως τα προ-
τεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού 
κόστους δεν επαρκούν και υποστήριξε πως ορισμένες 
πολιτικές δεν είναι πλέον βιώσιμες, καθώς δεν έχουν 
συμβάλει στην προστασία του κλίματος και στην επί-
τευξη βιομηχανικής και κοινωνικοοικονομικής μετά-
βασης. 
Ο Raffaele Fitto (Συντηρητικοί, Ιταλία) ζήτησε να συ-
νεχιστεί η ενίσχυση του ΝΑΤΟ και να διατηρηθούν οι 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ενώ  κάλεσε σε πραγ-
ματική ενότητα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή 
κρίση. Η Manon Aubry (Αριστερά, Γαλλία) εξέφρασε 
την ικανοποίησή της για την εξαγγελθείσα φορολόγη-
ση των πλεοναζόντων κερδών στις εταιρείες ενέργει-
ας και επισήμανε πως οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να 
πληρώνουν τους λογαριασμούς τους.

Η πρώτη Ευρωπαία στο τιμόνι του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού 

Η Samantha Cristoforetti είναι η πρώτη Ευρωπαία που αναλαμβάνει τη διοίκηση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και 
δέχθηκε, μέσω βιντεοκλήσης, τα συγχαρητήρια της προέδρου του ΕΚ Roberta Metsola. «Ευχαριστούμε που μας θυμί-
ζεις ότι μπορούμε να αγγίξουμε τα αστέρια Σαμάνθα! Είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα», δήλωσε η πρόεδρος Metsola 
που συνομίλησε μαζί της λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για την Κατάσταση της Ένωσης, ενώ η αστρο-
ναύτης, ανέφερε ότι μέσω της Προέδρου του ΕΚ, του μόνου θεσμού της ΕΕ που εκλέγεται από τους πολίτες, αισθάνεται 
πως καλωσορίζει όλους τους Ευρωπαίους στο διαστημικό σταθμό

Η Ευρώπη θα τα καταφέρει και θα νικήσει – Ισχυρό μήνυμα από 
την αίθουσα της ολομέλειας
«Το μήνυμά μας πρέπει να είναι ότι η Ευρώπη θα τα καταφέρει» τόνισε η πρόεδρος Roberta Metsola κατά την έναρ-
ξη της συζήτησης με την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην ολομέλεια την περασμένη Τετάρτη. 

την εβδομάδα που πέρασε

Sanna Marin: Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αντι-
δρούμε στις κρίσεις

Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία για την ενερ-
γειακή της ανεξαρτησία με τη χρήση ανανεώσιμων πη-
γών, υπογράμμισε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Sanna 
Marin, στην ομιλία της στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών 
με θέμα «Αυτή είναι η Ευρώπη», ενώ υποστήριξε πως η 
Ουκρανία πρέπει να κερδίσει τον πόλεμο και οι Ευρωπαίοι 
να συνεχίσουν να προσφέρουν αρωγή και να είναι έτοιμοι 
για επιπλέον κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Η ΕΕ έχει 
δείξει πως είναι σε θέση να αντιδρά σε κρίσεις, οι οποίες 
όμως αναδεικνύουν και αδυναμίες, σχολίασε η Marin. Για 
τον λόγο αυτό, πρέπει να ενισχυθεί η στρατηγική αυτο-
νομία της Ευρώπης στην ενέργεια, την άμυνα, τα τρόφι-
μα και την τεχνολογία. Οι ευρωβουλευτές που πήραν τον 
λόγο συνεχάρησαν τη Φινλανδία για την αίτηση ένταξής 
στο ΝΑΤΟ και συζήτησαν με την Marin για την ανάπτυξη 
των δικτύων και της αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Στη 
σειρά «Αυτή είναι η Ευρώπη» έχουν ήδη μιλήσει οι πρω-
θυπουργοί της Εσθονίας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, της 
Κροατίας και της Ελλάδας.

Πράσινο φως για επαρκείς βασικούς μισθούς και αξιο-
πρεπείς συνθήκες διαβίωσης

Οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη μέλη θα πρέπει να εξα-
σφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ερ-
γασίας, υπογραμμίζεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο 
που εγκρίθηκε  με συντριπτική πλειοψηφία από την 
ολομέλεια του ΕΚ την περασμένη Τετάρτη. Ο κανονισμός 
προβλέπει πως κάθε κράτος μέλος εξακολουθεί να είναι 
αρμόδιο για το ύψος του κατώτατου μισθού στην επι-
κράτειά του. Ωστόσο θα λαμβάνεται υπόψιν το κόστος 
ζωής και το γενικό επίπεδο των αμοιβών. Τα κράτη μέλη 
θα μπορούν να καθορίζουν ένα καλάθι με βασικά αγα-
θά και υπηρεσίες σε πραγματικές τιμές ώστε να αξιολο-
γείται η επάρκεια του κατώτατου μισθού. Ο κανονισμός 
ενθαρρύνει επίσης τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και προβλέπει τη θέσπιση μηχανισμών παρακολούθη-
σης και ελέγχου. «Χρειαζόμαστε μια λειτουργική και 
ισχυρή κοινωνική εταιρική σχέση στην Ευρώπη», σχολί-
ασε ο συνεισηγητής Dennis Radtke (ΕΛΚ, Γερμανία), ενώ 
η συνεισηγήτρια Agnes Jongerius (Σοσιαλιστές, Ολλαν-
δία) παρατήρησε πως «τα νοικοκυριά δυσκολεύονται 
πραγματικά να τα βγάλουν πέρα. Δεν έχουμε χρόνο να 
χάσουμε, οι αμοιβές για τους εργαζομένους πρέπει να 
γίνουν ξανά επαρκείς». Η συμφωνία επί του κανονισμού 
αναμένεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο πριν το τέλος 
Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα μέτρα και «τεστ αντοχής» για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει την προσπάθεια για την κατα-
πολέμηση της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνει το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε με 
ευρεία πλειοψηφία από την ολομέλεια. Οι ευρωβουλευ-
τές καλούν την Επιτροπή να προτείνει ένα ολοκληρω-
μένο, νομικά δεσμευτικό και φιλόδοξο πλαίσιο για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το οποίο θα δίνει 
έμφαση στις πιο ευάλωτες περιφέρειες της Ευρώπης. 
Στον απόηχο της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών 
του περασμένου καλοκαιριού, οι ευρωβουλευτές ζη-
τούν επίσης τη διενέργεια στρες τεστ στην ΕΕ το αργό-
τερο έως το ερχόμενο καλοκαίρι, ώστε να διαπιστωθεί 
η ανθεκτικότητα των υποδομών στην κλιματική αλλα-
γή. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης την ταχεία δημι-
ουργία του νέου στόλου “rescEU”, ενώ καλούν τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν στρατηγικά αποθέματα ζωο-
τροφών και τροφίμων και να θεσπίσουν συστήματα 
άρδευσης που δεν χρησιμοποιούν επιφανειακά ή υπό-
γεια ύδατα.

«Εκλογική απολυταρχία» πλέον η Ουγγαρία

Τις συστηματικές και σκόπιμες προσπάθειες της κυβέρ-
νησης της Ουγγαρίας να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές 
αξίες καταδικάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητεί 
αποτελέσματα στη βάση των διαδικασιών του ‘Αρθρου 7 
της Συνθήκης για την ΕΕ, που προβλέπει τη δυνατότη-
τα αναστολής ορισμένων δικαιωμάτων όταν ένα κρά-
τος μέλος παραβιάζει τις θεμελιώδεις αξίες. Το ΕΚ δι-
απιστώνει σε έκθεσή του πως το Συμβούλιο δεν έχει 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στο να αντιμετωπιστεί 
η υποχώρηση των δημοκρατικών αξιών στην Ουγγαρία 
και καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των διαθέ-
σιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλε-
ψης αιρεσιμότητας στον Προϋπολογισμό. Οι ευρωβου-
λευτές καλούν επίσης την Επιτροπή να μην εγκρίνει το 
εθνικό σχέδιο της Ουγγαρίας για χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και να εξαιρέσει τη χώρα από τα 
προγράμματα συνοχής. «Η Ουγγαρία δεν είναι πλέον 
δημοκρατία [...]. Η ευρεία πλειοψηφία των ευρωβου-
λευτών που υποστηρίζουν αυτή τη θέση στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο είναι άνευ προηγουμένου. Αυτό θα 
πρέπει να αφυπνίσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή», 
υπογράμμισε η εισηγήτρια Gwendoline Delbos-Corfield 
(Πράσινοι/EFA, Γαλλία).

Περισσότερα χρήματα για τις πολιτικές συνοχής

Την αύξηση των κονδυλίων για τις πολιτικές συνοχής 
μετά το 2027 επιδιώκουν οι ευρωβουλευτές, που ζη-
τούν επίσης τη διάθεση επιπλέον πόρων στο Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης ΙΙ, προκειμένου να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ΕΕ.  Η 8η έκθεση συνοχής του ΕΚ που εγκρίθηκε από 
την ολομέλεια σημειώνει πως υπάρχουν λιγότερο ανε-
πτυγμένες περιφέρειες κυρίως στη νότια Ευρώπη που 
αντιμετωπίζουν στασιμότητα και βρίσκονται σε «παγί-
δα ανάπτυξης», Οι συγκεκριμένες περιοχές θα χρεια-
στούν επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
έρευνα, την καινοτομία και τις υποδομές, ώστε να δια-
τηρηθεί η ανάπτυξή τους και να βγουν από το τέλμα στο 
οποίο βρίσκονται σήμερα. Καλούν επίσης την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα από τη χρήση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης -που βοηθά τις περιφέρειες 
κατά τη μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα- και να τα αξιοποιήσει στη δημιουργία ενός 
νέου ταμείου μετά το 2027.

Οι ευρωβουλευτές για τη χρήση κατασκοπευτικού  
λογισμικού

Η χρήση λογισμικών παρακολούθησης αλλά και η υπό-
θεση των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα απασχόλησε 
την ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα σε συνεδρία-
ση κατά την οποία η πλειονότητα των ομιλητών καταδί-
κασαν τη χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών, που 
είναι παράνομη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Στη συζήτηση για την Ελλάδα τοποθετήθηκε και ο ευ-
ρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης (Σοσιαλιστές, Ελλά-
δα), πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο οποίος είναι μετα-
ξύ των προσώπων που έχουν στοχοποιηθεί. Ορισμένοι 
ευρωβουλευτές επισήμαναν πως η ελληνική κυβέρνη-
ση έχει αρνηθεί την κατοχή παράνομου λογισμικού και 
πως η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. 
Άλλοι ευρωβουλευτές αμφισβήτησαν τις δηλώσεις της 
κυβέρνησης, ενώ ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχίες για 
την προστασία της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών 
αξιών στην Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της ΕΕ. Πα-
ράλληλα, την Πέμπτη, οι συντονιστές της εξεταστικής 
επιτροπής PEGA, καταδίκασαν την άρνηση συνεργασίας 
των πολωνικών αρχών. Αντιπροσωπεία της επιτροπής 
πρόκειται να μεταβεί στην Πολωνία στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία των δασών

Με μεγάλη πλειοψηφία η ολομέλεια ενέκρινε την περα-
σμένη εβδομάδα τη θέση του ΕΚ επί πρότασης κανονι-
σμού της Επιτροπής με τον οποίο οι εταιρείες θα πρέ-
πει να διασφαλίσουν πως τα εμπορεύματα που πωλούν 
στην ΕΕ δεν προέρχονται από αποψιλωμένες δασικές 
εκτάσεις ή υποβαθμισμένα εδάφη. Η εφαρμογή του κα-
νονισμού θα μειώσει τη συμβολή της ΕΕ στην κλιματι-
κή αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας «Ανα-
γνωρίζοντας ότι η ΕΕ ευθύνεται για το 10% περίπου της 
παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών, δεν έχουμε άλλη 
επιλογή από το να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για 
την ανάσχεση της κατάστασης», σχολίασε ο εισηγη-
τής Christophe Hansen (ΕΛΚ, Λουξεμβούργο). Το ΕΚ εί-
ναι έτοιμο να ξεκινήσει σχετικές διαπραγματεύσεις με 
τα κράτη μέλη.

Φιλόδοξοι στόχοι για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών

Την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας στο 45% έως το 
2030 στην ΕΕ υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές, όπως 
άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 
προγράμματος REPowerEU. Ειδικότερα, στις μεταφο-
ρές, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει παρεμβάσεις 
όπως η χρήση βιοκαυσίμων και του υδρογόνου ώστε 
να μειωθεί κατά 16% η εκπομπή αερίων του θερμοκη-
πίου.  Η βιομηχανία θα πρέπει να ενισχύσει τη χρήση 
των ανανεώσιμων πηγών κατά 1,9 ποσοστιαίες μονά-
δες ετησίως και των δικτύων τηλεθέρμανσης κατά 2,3 
μονάδες. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να πραγματο-
ποιήσει δύο διασυνοριακά έργα για την επέκταση της 
παραγωγής και χρήσης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τη μείωση χρήσης της 
ξυλείας και στήριξαν την αναθεώρηση της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση. «Μόνο η επέκταση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας σημαίνει πραγματική ανε-
ξαρτησία» δήλωσε ο εισηγητής Markus Pieper (ΕΛΚ, 
Γερμανία), εισηγητής για την οδηγία για τις ανανεώσι-
μες πηγές, ενώ ο Niels Fuglsang (Σοσιαλιστές, Δανία), 
εισηγητής για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, 
υπογράμμισε πως «είναι ζωτικής σημασίας ότι το Κοινο-
βούλιο ψήφισε σήμερα φιλόδοξους και δεσμευτικούς 
στόχους ενεργειακής απόδοσης για την ΕΕ και για τα 
επιμέρους κράτη μέλη».

Για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην ΕΕ

Παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε ορισμένα κρά-
τη μέλη επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές σε έκθεσή 
τους, στην οποία εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους 
για τον αντίκτυπο που είχαν στις βασικές ελευθερί-
ες και τη δημοκρατία τα μέτρα που ελήφθησαν για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το ΕΚ καλεί την Επι-
τροπή να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό αιρεσιμότητας 
του προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε να προστατευθούν 
αποτελεσματικά οι αξίες της ΕΕ. Επισημαίνει την ανά-
γκη προστασίας των δημοσιογράφων από κάθε απόπει-
ρα χρήσης του δικαστικού συστήματος για τη φίμωσή 
τους αλλά και από απειλές σε βάρος τους. Οι ευρωβου-
λευτές υπογράμμισαν επίσης την αύξηση χρήσης κατα-
σκοπευτικού λογισμικού από αυξανόμενο αριθμό κρα-
τικών υπηρεσιών και κατήγγειλαν ξανά την έμφυλη βία. 
Εκδήλωσαν επίσης την αντίθεσή τους σε κινήσεις κατά 
της ισότητας των φύλων και των ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και 
στις επαναπροωθήσεις στα σύνορα. Ζήτησαν την πλή-
ρη εφαρμογή του πλαισίου για την αντιμετώπιση του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας και εκδήλωσαν την αντί-
θεσή τους σε ενέργειες κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας.
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