
Η ΕΕ χρειάζεται πυκνότερο δίκτυο εναλλακτικών 
καυσίμων

Την επέκταση των σημερινών δικτύων φόρτισης ηλε-
κτρικών οχημάτων, ώστε έως το 2026 να υπάρχει του-
λάχιστον ένας φορτιστής ανά 60 χλμ. στους βασικούς 
δρόμους της ΕΕ ζητούν οι ευρωβουλευτές, καθώς και 
την ύπαρξη σταθμού ανεφοδιασμού με υδρογόνο ανά 
100 χλμ. έως το 2028, αντί ανά 150 χλμ και και έως  το 
2031, όπως προτείνει η Επιτροπή. Τα συστήματα φόρ-
τισης πρέπει να καλύπτουν όλα τα οχήματα ανεξαρτή-
τως κατασκευαστή. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι προσι-
τές και κατανοητές με αναγραφή της σχετικής τιμής ανά 
κιλό ή κιλοβατώρα. Οι προτάσεις έχουν ως στόχο να ενι-
σχύσουν την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης και ανεφοδια-
σμού με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και να ενθαρρύ-
νουν τη χρήση οχημάτων με βιώσιμα συστήματα κίνησης. 
Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μέρος του 
προγράμματος “Fit for 55” για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030. Στην ΕΕ 
σήμερα υπάρχουν 377.000 σταθμοί φόρτισης αλλά ο 
αριθμός αυτός «αντιστοιχεί στο μισό του στόχου που θα 
έπρεπε να είχε επιτευχθεί εάν οι χώρες της ΕΕ τηρούσαν 
τις υποσχέσεις τους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρό-
βλημα της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και 
να αναπτύξουμε γρήγορα τις υποδομές εναλλακτι-
κών καυσίμων για να διασώσουμε την Πράσινη Συμφω-
νία», υπογράμμισε ο εισηγητής Ismail Ertug (Σοσιαλιστές, 
Γερμανία).

Η δημοκρατία θα σταματήσει να υπάρχει αν σταματή-
σουμε να την υπερασπιζόμαστε

Την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων από κοινού για την αντιμε-
τώπιση των μεγάλων προκλήσεων τόνισε η πρόεδρος της 
Σλοβακίας Zuzana Čaputová. Από το βήμα του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και απευθυνόμενη στην ολομέλεια η 
Čaputová επισήμανε πως με την παροχή συνδρομής στην 
Ουκρανία η ΕΕ επιδιώκει στην επίτευξη ειρήνης και εξέ-
φρασε την ευχή μία ημέρα η χώρα να γίνει μέλος της ΕΕ. 
Τόνισε επίσης την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρα-
τίας και των ευρωπαϊκών αξιών επισημαίνοντας πως 
κάθε κράτος μέλος και κάθε υποψήφιο κράτος θα πρέ-
πει να είναι και να παραμένει φιλελεύθερη δημοκρατία. 
«Αν δεν προστατεύσουμε τη Δημοκρατία μπορεί να είμα-
στε η τελευταία γενιά που θα την έχουμε βιώσει» προ-
ειδοποίησε η Čaputová  και υπογράμμισε πως οι κρίσεις 
στην ενέργεια, την οικονομία και την ασφάλεια αποτε-
λούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του εξτρεμι-
σμού. Αναφερόμενη, τέλος, στην κλιματική αλλαγή, επι-
σήμανε πως η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει καινοτόμες 
ιδέες ώστε το οικονομικό της μοντέλο να ενισχύει τη χρή-
ση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Να προστατεύσουμε τις  υποδομές  και να ενισχύσου-
με την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Είναι αναγκαία μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία 
που θα ξεπερνά τις υπό συζήτηση ρυθμίσεις  για τις 
υποδομές ζωτικής σημασίας και την κυβερνοασφάλεια, 
τονίζουν οι ευρωβουλευτές, καθώς το πρόσφατο περι-
στατικό στους αγωγούς NordStream ανέδειξε την ευπά-
θεια των υποδομών της ΕΕ. Υπογράμμισαν επίσης  τους 
κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν ευρωπαϊκές 
υποδομές και επιχειρήσεις εξαιτίας κυβερνοεπιθέσε-
ων και, ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
τη δέσμη μέτρων για την προστασία της Δημοκρατίας 
που ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der 
Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης 
τον Σεπτέμβριο και τους τρόπους με τους οποίους τα όρ-
γανα της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν τις καταγγελίες περί πε-
ριστατικών κατασκοπείας.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, 
που συμμετείχε στη συζήτηση στην ολομέλεια, σχολί-
ασε  ότι η ευρωπαϊκή εποχή της «αφέλειας και αθωό-
τητας» έχει λήξει. Η υπό συζήτηση νομοθεσία θα εφο-
διάσει την Ευρώπη με μια άνευ προηγουμένου ασπίδα 
κατά των απειλών, πρόσθεσε.

Βουλγαρία και Ρουμανία να μπουν άμεσα στη Σέν-
γκεν

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν από καιρό τα 
απαραίτητα κριτήρια για να γίνουν μέλη του χώρου 
Σένγκεν υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές και καλούν 
το Συμβούλιο να κινήσει τη σχετική διαδικασία. Στο 
ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές άσκησαν κριτική για 
την καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί προκειμένου 
να διευρυνθεί ο χώρος Σένγκεν με την προσθήκη των 
δύο βαλκανικών χωρών και υπογράμμισαν πως η δια-
τήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνιστά 
πηγή διακρίσεων και δυσκολεύει τη μετακίνηση εργα-
ζομένων, την εμπορική δραστηριότητα και τη λειτουρ-
γία της ενιαίας αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
κατ’ επανάληψη ζητήσει την ένταξη της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας. Η ένταξη απαιτεί ομόφωνη απόφαση 
από το Συμβούλιο και η τσεχική προεδρία έχει δηλώσει 
πως θα πραγματοποιήσει σχετικές συζητήσεις πριν την 
ολοκλήρωση της θητείας της που συμπίπτει με τη λήξη 
του τρέχοντος έτους.

Ανεπάρκειες στην έρευνα για τη δολοφονία της δη-
μοσιογράφου Daphne Caruana Galizia

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου 
Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημει-
ωθεί στις δικαστικές διαδικασίες και τη δημόσια συγ-
γνώμη του πρωθυπουργού της χώρας για ελλείψεις 
της Πολιτείας που ενδεχομένως συνέβαλαν στη δολο-
φονία. Παράλληλα όμως υπογραμμίστηκε ότι οι έρευ-
νες έχουν οδηγήσει σε μόλις τρεις καταδίκες ενώ όλοι 
οι εμπλεκόμενοι, θα έπρεπε να οδηγηθούν ενώπιον της 
Δικαιοσύνης. Το ΕΚ ζητά την πλήρη και συνεχή συμμε-
τοχή της Europol, και καταδικάζει την απουσία προό-
δου στην απαγγελία κατηγοριών στους εμπλεκόμενους 
σε υποθέσεις διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες τις οποίες διερευνού-
σε η δημοσιογράφος. Στο ψήφισμα καταγράφονται επί-
σης η φερόμενη απροθυμία συνεργασίας των αρχών 
της Μάλτας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα εμπόδια 
στην ελευθερία του Τύπου στη χώρα και το καθεστώς 
ατιμωρησίας με το οποίο καλύπτονται ο πρώην πρωθυ-
πουργός και στενοί συνεργάτες του.

Δεν εγκρίνεται η διαχείριση του προϋπολογισμού του Frontex για το 2020

Η ολομέλεια υπερψήφισε την πρόταση να μην ολοκληρωθεί η λεγόμενη διαδικασία απαλλαγής του Frontex για τη 
διαχείριση του προϋπολογισμού του 2020.  Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν τα ευρήματα που έφερε στο φως ο έλεγ-
χος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με σειρά παρατυπιών κατά τη θητεία του 
προηγούμενου διευθυντή του Frontex. Στην ίδια έκθεση σημειώνεται  ότι  ο Frontex δεν προστάτευσε τα θεμελιώδη δι-
καιώματα των μεταναστών ενώ φέρεται να συμμετείχε σε παράνομες επαναπροωθήσεις τουλάχιστον 957 προσφύγων 
κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τις ελληνικές αρ-
χές να επιταχύνουν την έρευνα επί καταγγελιών για επαναπροωθήσεις μεταναστών προς την Τουρκία. Σημείωσαν  δε  
ότι το 2020 αναφέρθηκαν 17 περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης με τους φακέλους για 15 από αυτές να κλείνουν 
χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, ενώ εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για αυτοκτονία μέλους του Frontex που «σχετί-
ζεται με εικαζόμενες πρακτικές σεξουαλικής παρενόχλησης».

Σε ντοκιμαντέρ για τη ρωσική επιρροή στην Αφρική, 
το βραβείο δημοσιογραφίας του ΕΚ

Στους Clément Di Roma και Carol Valade απονεμήθηκε 
το βραβείο Daphne Caruana Galizia 2022 για το ντοκι-
μαντέρ τους «The Central African Republic under Russian 
influence». Πρόκειται για συμπαραγωγή των Découpages 
και Arte G.E.I.E που πραγματεύεται την επιρροή της Ρω-
σίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Το βραβείο 
απονεμήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα Τύπου Daphne 
Caruana Galizia από την πρόεδρο Roberta Metsola, που 
υπογράμμισε ότι «προϋπόθεση για μια ισχυρή δημοκρα-
τία είναι να υπάρχει ισχυρός Τύπος. Δεν νοείται δημο-
κρατία χωρίς ελευθερία του Τύπου. Στη Ευρώπη, τα δι-
καιώματα και οι ελευθερίες αποτελούν στόχους για τους 
οποίους παλεύουμε, όχι εμπόδια». Υποψηφιότητα για το 
βραβείο που έχει θεσπιστεί στη μνήμη της δολοφονημέ-
νης Μαλτέζας δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, 
έθεσαν φέτος περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι από 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επ’ ευκαιρία της απονομής , 
πραγματοποιήθηκε σεμινάριο σχετικά με την διασφάλιση 
της ελευθερίας του τύπου και τον ρόλο της ΕΕ. «Ποτέ στην 
Ιστορία δεν ήταν τόσο απαραίτητη η ισχυρή δημοσιογρα-
φία όσο στις δημοκρατίες μας σήμερα», σχολίασε η αντι-
πρόεδρος Pica Picierno. Από την πλευρά του o Matthew 
Caruana Galizia, δημοσιογράφος και γιός της Daphne 
υπογράμμισε πως η δολοφονία της μητέρας του ήταν 
συνδεδεμένη με τη διασυνοριακή διαφθορά και πως η ΕΕ 
πρέπει να διδαχθεί από τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη 
δολοφονία.
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Highlight

Για την ενέργεια. Οι επιτροπές Προϋπολογισμού (BUDG) και Οικονομικής & Νομισματικής Πολιτικής (ECON) θα τοποθετη-
θούν επί προτάσεων αναθεώρησης των κανόνων του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να συμπεριλη-
φθεί η χρηματοδότηση έργων του REPowerEU. Το REPowerEU είναι το σχέδιο της ΕΕ για τη μείωση της εξάρτησης από τα 
ρωσικά ορυκτά καύσιμα και για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Τρίτη 25 Οκτωβρίου

   
Για τις μεταφορές αγαθών σε Ουκρανία και Μολδαβία. Η επιτροπή Μεταφορών (TRAN) θα ψηφίσει για τη συμφωνία της 
ΕΕ με την Ουκρανία και τη Μολδαβία για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου μέσω οδικών δικτύων. Η συμφωνία 
αφορά επίσης στην αναγνώριση των ουκρανικών διπλωμάτων οδήγησης και των πιστοποιητικών των επαγγελματιών. Τε-
τάρτη 26 Οκτωβρίου

Για την Uber και τα εργασιακά δικαιώματα. Η επιτροπή Απασχόλησης (EMPL) θα πραγματοποιήσει δημόσια ακρόαση για τα 
λεγόμενα “Uber files”, τα εργασιακά δικαιώματα και τις ενέργειες άσκησης επιρροής (lobbying) της εταιρείας. Στη συνεδρίαση 
θα παρευρεθούν πρώην και νυν στελέχη της Uber. Τρίτη 25 Οκτωβρίου

Για “έξυπνες” μεταφορές. Η επιτροπή Μεταφορών (TRAN) θα ψηφίσει επί των αναθεωρημένων κανόνων της ΕΕ για τα ευφυή 
συστήματα μεταφορών. Στόχος των νέων κανόνων είναι η βελτίωση της ψηφιοποίησης του κλάδου των μεταφορών, η ενίσχυση 
της οδικής ασφάλειας και η διασφάλιση πιο αποτελεσματικών και άνετων μετακινήσεων.  Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 

Για την Εβδομάδα Ισότητας των Φύλων. Μετά από πρωτοβουλία της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) το ΕΚ θα 
διεξάγει την Τρίτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ισότητα των Φύλων. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές επιτροπές οργανώνουν συζη-
τήσεις για το φύλο με επίκεντρο ανεπάρκειες και επιτεύγματα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε κάθε τομέα 
άσκησης πολιτικής. Δευτέρα 24 έως Πέμπτη 27 Οκτωβρίου

Για την 42η  Σύνοδο της ΑΚΕ-ΕΕ. Η 42η Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης ΑΚΕ-ΕΕ αποτελεί το σημείο συνάντησης των 
ευρωβουλευτών με βουλευτές από 78 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί 
στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης. Αναμένεται να συζητηθούν οι επιπτώσεις του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία στην ασφάλεια επι-
σιτισμού και ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας στην υποσαχάρια Αφρική.  Σάββατο 29 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Για τη δημοσιογραφία. Εκδήλωση αφιερωμένη στην ασφάλεια των δημοσιογράφων θα πραγματοποιηθεί στο νέο Info Hub στην 
Esplanade Solidarność από το World Press Photo Foundation. Τετάρτη 26 Οκτωβρίου

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Προϋπολογισμός 2023 με προτεραιότητα στην ανά-
καμψη, την ενέργεια και την στήριξη της Ουκρανίας

Η ολομέλεια του ΕΚ αντέστρεψε αυτή την εβδομά-
δα περικοπές ύψους 1,6 δισ. που είχε πραγματοποιή-
σει το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό του 2023 και 
παράλληλα αύξησε τη χρηματοδότηση για την ανάκαμ-
ψη, την ενέργεια και τη στήριξη της Ουκρανίας. Ειδι-
κότερα, προτείνεται αύξηση της χρηματοδότησης κατά 
853 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία, με το ποσό να καλύ-
πτει, μεταξύ άλλων, ενέργειες ανθρωπιστικής βοήθειας, 
στήριξη των μεταναστών και χρηματοδότηση του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Για την ενέργεια και το κλί-
μα προβλέπεται αύξηση των κονδυλίων κατά 533 εκατ. 
ευρώ για υποστήριξη προγραμμάτων όπως τα «Hori-
zon Europe», LIFE και «Παγκόσμιες Προκλήσεις» και 
τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη». Για την ανά-
καμψη μετά την πανδημία, αποκαταστάθηκαν περικο-
πές 200 εκατ. ευρώ και προστέθηκαν επιπλέον 25 εκατ. 
στο πρόγραμμα EU4Health. Στις επιπλέον προτεραιό-
τητες περιλαμβάνονται τα προγράμματα Δημιουργική 
Ευρώπη και Ψηφιακή Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
και ο Μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Το Κοινοβού-
λιο «ψήφισε για έναν προϋπολογισμό που θα θέτει ως 
προτεραιότητες την ειρήνη, την ενεργειακή ασφάλεια 
και την ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη. «Όταν η Ρωσία 
προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα κάτω, εμείς πρέ-
πει να κινηθούμε προς τα πάνω», σχολίασε ο εισηγη-
τής Nicolae Ştefănuță (Renew, Ρουμανία). Ο εισηγητής 
Niclas Herbst (ΕΛΚ, Γερμανία) επισήμανε πως «η ΕΕ θα 
πρέπει να απαντήσει με τα κονδύλιά της στην υβριδική 
απειλή που αντιπροσωπεύει η ρωσική επίθεση».

To αποτελεσματικό σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης ενισχύει την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου, 

το αίσθημα ευθύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα, μέσω της διασυνοριακής συνερ-

γασίας, συμβάλει στην εμβάθυνση της συνοχής στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί σταθερό 

υπέρμαχο του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με 

όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη σε τομείς όπως η προστασία των προσωπι-

κών δεδομένων στο ψηφιακό περιβάλλον, η προστασία από τους κινδύνους της κακής χρήσης της τεχνητής 

νοημοσύνης, η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η  αντιμετώπιση της ατιμωρησίας.

Μέτρα για την αντιμετώπιση του κόστους στην ενέρ-
γεια τώρα!

Παρεμβάσεις ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους και να προστατευτούν επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά ζήτησαν οι ευρωβουλευτές κατά τη διάρ-
κεια συζητήσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή αυτή 
την εβδομάδα. Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν 
την Επιτροπή να είναι καλύτερα προετοιμασμένη ώστε 
να αντιμετωπίζονται ακραίες καταστάσεις στην αγορά, 
αλλά και να διαμορφώσει μέτρα αλληλεγγύης για τον 
χειμώνα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επί-
σης οι  αυξήσεις των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, 
αλλά και το ενδεχόμενο στρεβλώσεων στον ανταγωνι-
σμό εξαιτίας εθνικών δημοσιονομικών μέτρων.  Ενόψει 
της Συνόδου Κορυφής, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τους 
ηγέτες να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την 
αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην Ευρώ-
πη και χαιρέτισαν τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφο-
ρά στις κοινές προμήθειες φυσικού αερίου. Σε μία πα-
ράλληλη εξέλιξη, ποσό 40 δισ. ευρώ που προέρχεται 
από κονδύλια των προγραμμάτων συνοχής θα μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τον πληθω-
ρισμό και την ενεργειακή κρίση. Τη σχετική ανακοίνωση 
έκαναν ο πρόεδρος της επιτροπής Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (REGI) Younous Omarjee (Αριστερά, Γαλλία) και 
η επίτροπος για την Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Elisa 
Ferreira, σημειώνοντας πως το ποσό αντιστοιχεί στο 10% 
των συνολικών κονδυλίων των ταμείων Συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020.

Εκδήλωση για τη βιώσιμη γεωργία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετέχει στην εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων και Χρημα-
τοδοτικά Εργαλεία» που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 5:30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Η 
εκδήλωση, που διοργανώνεται από το Europe Direct Πελοπόννησος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, 
το Enterprise Europe Network και το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» έχει ως στόχο να αναδείξει θέματα σχετικά 
με τις βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας, την αειφόρο ανάπτυξη και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σημει-
ώνεται πως τα συγκεκριμένα θέματα βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, το οποίο έχει ταχθεί υπέρ της ανάγκης ανάληψης άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
κλιματικής αλλαγής την εξασφάλιση της βιωσιμότητας στον αγροδιατροφικό τομέα με σεβασμό σε όλα τα στάδια 
παραγωγής τόσο του φυτικού όσο και του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και τη στήριξη των μικρών παραγωγών. Η εκ-
δήλωση θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου από αυτόν τον σύνδεσμο. 

Metsola: Ισχυρή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό, τη ρωσική βαρβαρότητα

Οι ηγέτες της Ευρώπης να απαντήσουν με δυναμισμό και ενότητα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, της αύ-
ξησης του πληθωρισμού και της ρωσικής βαρβαρότητας στην Ουκρανία, ζήτησε η πρόεδρος Roberta Metsola, απευ-
θυνόμενη στους ηγέτες των 27 κρατών μελών κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Ένας κοινός μηχανισμός προμήθειας 
φυσικού αερίου είναι απαραίτητος, τόνισε και πρόσθεσε πως ως έσχατο μέτρο μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο απο-
σύνδεσης των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος από τις τιμές του αερίου. Αναφερόμενη στις οικονομικές εξελίξεις η Metsola 
υπογράμμισε πως η άνοδος του πληθωρισμού σε διψήφιο ποσοστό και οι αυξήσεις των επιτοκίων δημιουργούν ένα 
τσουνάμι που παρασέρνει αξίες ακινήτων, μισθούς και κρατικούς προϋπολογισμούς. Πρόσθεσε πως ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ δεν έχει την ευελιξία και τους πόρους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση κρίσεων και τη χρηματοδότηση 
νέων προτεραιοτήτων και κάλεσε τους ηγέτες σε αναθεώρησή του. Τέλος, υπογράμμισε πως στην κλιμάκωση της ρω-
σικής επιθετικότητας στην Ουκρανία πρέπει να δοθεί απάντηση με αποφασιστικές ενέργειες που περιλαμβάνουν νέες 
κυρώσεις, μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και, ενίσχυση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των 
εγκλημάτων πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πιο φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα ενόψει της COP27

Έκκληση προς την ΕΕ, την ομάδα G20 και το σύνολο των 
χωρών να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απευθύνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόψει της διάσκεψης COP27 
(6-18 Νοεμβρίου στην Αίγυπτο). Εφόσον υιοθετηθούν 
οι προτάσεις του ΕΚ για το σχέδιο “REPowerEU” και 
τη δέσμη μέτρων “Fit for 55” η ΕΕ θα ξεπεράσει τους 
υφιστάμενους στόχους για την κατά 55% μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030, υπο-
γράμμισαν οι ευρωβουλευτές και κάλεσαν τις ανεπτυγ-
μένες χώρες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες και να 
διαθέτουν 100 δισ. δολάρια ετησίως για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την εκταμίευση των 
σχετικών κονδυλίων να ξεκινήσει από το τρέχον έτος. 
Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα παραστεί στην 
COP27 από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου.
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Στον λαό της Ουκρανίας το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022
Στον γενναίο λαό της Ουκρανίας, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρό του Volodymyr Zelenskyy, τους εκλεγμένους 
ηγέτες του και την κοινωνία των πολιτών, απονέμεται το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022. Ανακοινώνοντας την απόφαση 
της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έκανε την επιλογή της από τον κατάλογο των 
τριών φιναλίστ, η πρόεδρος Roberta Metsola υπογράμμισε πως «το βραβείο αυτό είναι για τους Ουκρανούς που 
αγωνίζονται στο πεδίο της μάχης. Για όσους αναγκάστηκαν να διαφύγουν. Για όσους έχασαν συγγενείς και φίλους. 
Για όλους όσοι υπερασπίζονται και αγωνίζονται για αυτά που πιστεύουν. Γνωρίζω ότι ο γενναίος λαός της Ουκρανί-
ας δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα, και το ίδιο θα κάνουμε και εμείς». Η διάκριση αναδεικνύει τον αγώνα των Ου-
κρανών, της ηγεσίας τους, των κρατικών και δημόσιων οργανισμών, καθώς και προσώπων και φορέων όπως η Yulia 
Pajevska, ιδρύτρια της ιατρικής μονάδας εκκένωσης «Άγγελοι της Τάιρα», η Oleksandra Matviychuk, δικηγόρος για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος της οργάνωσης Center for Civil Liberties, το κίνημα Yellow Ribbon Civil 
Resistance Movement και ο Ivan Fedorov, δήμαρχος της κατεχόμενης σήμερα από τους Ρώσους Μελιτόπολης. Η 
απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο.

την εβδομάδα που πέρασε

Συμφωνία για την αναβίωση των μακροπρόθεσμων 
επενδυτικών ταμείων

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
το Συμβούλιο κατέληξαν σε επί της αρχής συμφωνία σχε-
τικά με την ευκολότερη χρηματοδότηση της πραγματικής 
οικονομίας από τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επεν-
δυτικά ταμεία (ELTIF).  Η συμφωνία προβλέπει τη δημι-
ουργία του απαραίτητου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς 
και μηχανισμών προστασίας των επενδυτών. Όλα τα 
ELTIF θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές 
της Οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFID), ενώ οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν πως στις κύ-
ριες δραστηριότητες των συγκεκριμένων ταμείων θα πε-
ριληφθεί η χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την 
πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης. 
«Χωρίς αμφιβολία η συμφωνία θα επιταχύνει την ανάπτυ-
ξη των ELTIF στο εγγύς μέλλον. Οι ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε πιο σταθε-
ρή και ποικιλόμορφη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση»,  
επισήμανε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του ΕΚ 
Michiel Hoogeveen (Συντηρητικοί, Ολλανδία). Κοινο-
βούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή εργάζονται για τις τεχνι-
κές πτυχές του κειμένου ώστε ακολούθως να υποβληθεί 
στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων προς έγκριση.
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