
Πράσινο φως για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας 
στην Ευρώπη

Εγκρίθηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για ενίσχυ-
ση της ανθεκτικότητας και προστασία των υποδομών 
της Ευρώπης από κυβερνοεπιθέσεις. Θεσπίζονται πιο 
αυστηρές υποχρεώσεις για την κυβερνοασφάλεια και 
τη διαχείριση κινδύνου ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο 
αριθμός των επιχειρήσεων και των κλάδων της οικο-
νομίας που πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας. Ενέρ-
γεια, Μεταφορές, τραπεζικός τομέας, Υγεία, ψηφιακές 
υποδομές, Δημόσια Διοίκηση και Διάστημα καλύπτο-
νται από τις νέες διατάξεις, όπως επίσης τομείς όπως οι 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, η διαχείριση αποβλήτων, τα 
χημικά προϊόντα, τα τρόφιμα, η παραγωγή ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων, τα ηλεκτρονικά είδη, τα μηχανήμα-
τα και τα μηχανοκίνητα οχήματα. Η νέα ευρωπαϊκή οδη-
γία «θα βοηθήσει περίπου 160.000 νομικά πρόσωπα να 
ενισχύσουν την ασφάλειά τους», επεσήμανε ο επικεφα-
λής ευρωβουλευτής Bart Groothuis (Renew, Ολλανδία) 
προσθετοντας ότι «αυτή είναι η καλύτερη νομοθεσία 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που έχει μέχρι 
σήμερα εφαρμόσει αυτή η ήπειρος». Μετά την έγκριση 
από τη ολομέλεια αναμένεται η έγκριση της οδηγίας και 
από το Συμβούλιο.
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Highlight

Για την COP27. Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραστεί στις εργασίες της συνόδου για το κλίμα COP27 
στην Αίγυπτο προκειμένου να πιέσει για ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα, καθώς η ανάγκη για την ανάληψη άμεσης δράσης είναι 
ιδιαίτερα έντονη. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Bas Eickhout και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Frans Timmermans θα 
παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, 14:00 ώρα Ελλάδας. Δευτέρα 14 έως Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

 
Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) θα ψηφίσει για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειο-
δότησης νέων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρόταση θα περιορίζει επίσης τους λόγους για τους οποί-
ους θα γίνονται δεκτές προσφυγές επί της άδειας κατασκευής νέων υποδομών. Δευτέρα 14 Νοεμβρίου

Για τις αμβλώσεις στην Πολωνία. Οι επιτροπές Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) και Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) θα 
πραγματοποιήσουν δημόσια ακρόαση για τις επιπτώσεις της ντε φάκτο απαγόρευσης των αμβλώσεων στην Πολωνία. Οι ευ-
ρωβουλευτές θα συζητήσουν με συγγενείς της πρώτης γυναίκας θύματος της συγκεκριμένης πολιτικής, καθώς και με εκπρο-
σώπους ΜΚΟ που υπερασπίζονται τα δικαιώματα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Πέμπτη 17 Νοεμβρίου

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέλη της υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) 
θα συζητήσουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διάρκεια διεθνών αθλητικών γεγονότων και ενόψει της έναρξης των αγώ-
νων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ. Στους προσκεκλημένους περιλαμβάνονται ο υπουργός Ερ-
γασίας του Κατάρ Ali Bin Samikh Al Marri και ο επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας στην Ντόχα 
Max Tuñón. Δευτέρα 14 Νοεμβρίου

Για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Η εξεταστική επιτροπή για τη χρήση του Pegasus και άλλου κατασκοπευτικού 
λογισμικού (PEGA) θα πραγματοποιήσει δημόσια συνεδρίαση με θέμα την κατάσταση στη Γερμανία, όπου οι ομοσπονδιακές 
και οι τοπικές αρχές φέρονται να έχουν κάνει χρήση σχετικού λογισμικού. Δευτέρα 14 Νοεμβρίου

Για την αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Η επιτροπή Προϋπολογισμού (BUDG) θα κάνει συστά-
σεις για την αναθεώρηση του πολυετούς οικονομικού πλαισίου, ενόψει των σχετικών προτάσεων της Επιτροπής. Οι ευρωβου-
λευτές επιδιώκουν έναν ανθεκτικό προϋπολογισμό κατάλληλο για τις νέες προκλήσεις. Πέμπτη 17 Νοεμβρίου

Για την επόμενη ολομέλεια. Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 21–24 Νοεμβρίου, στην ατζέντα 
της οποίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προστασία των βασικών υποδομών, οι νέοι κανόνες για την ίση αντιπροσώπευση 
των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, η αναγνώριση της Ρωσίας ως υποστηρικτή της τρομοκρατί-
ας, οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας, η νέα στρατηγική για τη διεύρυνση και το πρόγραμμα της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. Το ΕΚ θα διοργα-
νώσει τελετή για τα 70 χρόνια λειτουργίας του με ομιλητές την πρόεδρο Roberta Metsola και τους πρωθυπουργούς της Γαλ-
λίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου.

Δημοσιογραφικό briefing. Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τις 
εργασίες της ολομέλειας, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στις 12:00 ώρα Ελλάδας. Οι δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο. Αίθουσα Τύπου Anna Politkovskaya, Βρυξέλ-
λες, με ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω live streaming

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2007, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει 

το κοινό και τους διαμορφωτές πολιτικής. Συνολικά και σύμφωνα με στοιχεία του 2019, 463 εκατ. άνθρωποι 

ζουν με διαβήτη σε όλο τον κόσμο, ενώ στην ΕΕ υπολογίζεται πως υπάρχουν 32 εκατ. διαβητικοί και επιπλέ-

ον 24,2 εκατ. είναι πιθανό να πάσχουν από την πάθηση και να μην το γνωρίζουν. Σε συνέχεια της Ομάδας Ερ-

γασίας της ΕΕ για τον Διαβήτη, δημιουργήθηκε η ομάδα των Ευρωβουλευτών που Κινητοποιούνται για τον 

Διαβήτη. Τα μέλη της ομάδας ενημερώνουν τους συναδέλφους τους ευρωβουλευτές για τις εξελίξεις στην 

αντιμετώπιση του διαβήτη και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πασχόντων. Επιπλέον και ανα-

φορικά με τα θέματα Υγείας ευρύτερα, το ΕΚ έχει προτείνει το πλαίσιο «Μία Υγεία» την αντιμετώπιση μελ-

λοντικών θεμάτων δημόσιας Υγείας και την εξέλιξη ασθενειών όπως ο διαβήτης και ο καρκίνος.

Ναι στην ένταξη της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν 

Ανοίγει ο δρόμος για τη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν 
μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
ταχθεί υπέρ της ένταξης της Κροατίας, κρίνοντας ότι η 
χώρα πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Επίσης, κάλεσε 
την Κροατία να ενημερώσει σχετικά με την εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνό-
ρων της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά τη λειτουργία ανεξάρ-
τητου μηχανισμού που θα παρακολουθεί τις ενέργειες 
των αστυνομικών. «Η Κροατία έχει υποστεί την πιο εν-
δελεχή αξιολόγηση σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη 
χώρα της ΕΕ για την ένταξή της στον χώρο Σένγκεν», 
υπογράμμισε ο εισηγητής Paulo Rangel (ΕΛΚ, Πορτογα-
λία). Πλέον, το Συμβούλιο καλείται να λάβει ομόφωνη 
απόφαση για την άρση των συνοριακών ελέγχων μετα-
ξύ του σημερινού χώρου Σένγκεν και της Κροατίας. Οι ευ-
ρωβουλευτές έχουν επίσης ταχθεί υπέρ της ένταξης της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν.

Πιο φιλόδοξοι στόχοι για τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου 

Καθώς η διάσκεψη COP27 των Ηνωμένων Εθνών για το 
κλίμα βρίσκεται σε εξέλιξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατέληξε σε συμφωνία με το Συμβούλιο για την αναθεώ-
ρηση των στόχων μείωσης των αερίων του θερμοκηπί-
ου στο 40% έως το 2030 και σε σύγκριση με τα επίπεδα 
των ρύπων του 1990. Ο ισχύων κανονισμός προέβλεπε 
τη μείωση των αερίων κατά 30% στο τέλος της τρέχου-
σας δεκαετίας. Για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη καλούνται 
να μειώσουν τις εκπομπές από 10% έως 50%, ανάλογα 
με το ΑΕΠ του καθενός. Για να επιτευχθούν οι νέοι πιο φι-
λόδοξοι εθνικοί στόχοι μείωσης, κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να διασφαλίζει κάθε χρόνο ότι δεν υπερβαίνει την 
ετήσια κατανομή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου που του αναλογεί. «Οι νέοι κανόνες για τη μείωση των 
εθνικών εκπομπών διασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη μέλη 
συμβάλλουν και ότι τα υφιστάμενα κενά κλείνουν», υπο-
γράμμισε η εισηγήτρια Jessica Polfjärd (ΕΛΚ, Σουηδία). Η 
συμφωνία που είναι μέρος του πακέτου «Fit For 55» θα 
πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

Η υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Άννα Ευσταθίου ήταν ομιλήτρια σε 
εκδήλωση με θέμα τη δημοσιογραφία στην ειρήνη και την ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαίων Δη-
μοσιογράφων (AEJ) που πραγματοποιήθηκε στην Εύβοια, με τη συμμετοχή δεκάδων δημοσιογράφων από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Η κυρία Ευσταθίου επεσήμανε στην τοποθέτησή της την έμπρακτη στήριξη της Ευρώπης 
στον ουκρανικό λαό και τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστατεί στην υπεράσπιση της ελευθερίας του 
λόγου και της έκφρασης. Τόνισε δε ότι το ΕΚ μάχεται για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και τη θέσπιση κα-
νόνων που αποτρέπουν κακόβουλες νομικές πρακτικές και έχουν ως στόχο τη φίμωση και τον εκφοβισμό των δημο-
σιογράφων. Σημειώνεται ότι στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
πρόεδρος εξελέγη η Ελληνίδα δημοσιογράφος Σάγια Τσαουσίδου.

Εκδήλωση του Athens Forum για την παραπληροφόρηση

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα φιλοξένησε τις εργασίες του Athens Forum για την παρα-
πληροφόρηση στο πλαίσιο του project «Information disorder: Understanding propaganda techniques during a 
war infodemic» που συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Σπουδών της Συμβίωσης. Δημοσιογράφοι και ειδικοί από διάφο-
ρες χώρες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και φοιτητές συ-
ζήτησαν, μεταξύ άλλων, για το πώς οι απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία διαφοροποιούνται από περιοχή σε 
περιοχή και πώς επηρεάζονται από την (παρα)πληροφόρηση, την πολιτική, την οικονομία και την ιστορία. Οι συζητή-
σεις επικεντρώθηκαν κυρίως στους μηχανισμούς παραπληροφόρησης, στην αντιμετώπισή της στα μέσα ενημέρω-
σης και στα κοινωνικά δίκτυα και στους τρόπους με τους οποίους η παραπληροφόρηση γίνεται μέρος του πολέμου. 
Σχετικές εκθέσεις και άλλο υλικό είναι διαθέσιμα εδώ.

Υποβολή προσφορών για υποστήριξη του Γραφείου σε υπηρεσίες επικοινωνίας - Προθεσμία 17 Νοεμβρίου

Λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2022 στις 15:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (16:00 ώρα Ελλάδας) η προθεσμία υποβολής 
προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. Οι εν λόγω δραστηριότητες δύναται να πραγματο-
ποιηθούν στην πρωτεύουσα καθώς και στις διάφορες περιφέρειες έχοντας ως στόχο την επίτευξη αποκεντρωμένης 
επικοινωνίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν επίσης να απαιτηθούν για διακρατικές δραστηριότητες με άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Ως πιθανός χρόνος ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται ο Ιανουάριος του 2023. Περισσότερες πληροφο-
ρίες για την προκήρυξη και πρόσβαση στα έγγραφα διατίθενται εδώ.
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Μέτρα για τη ριζική καταπολέμηση των διακρίσεων 
και της ρατσιστικής βίας

Τις διακρίσεις που ασκούνται σε βάρος μεταναστών 
και μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ 
ατόμων, τη δυσκολία πρόσβασής τους στη Δικαιοσύνη 
και την αστυνομική βία σε βάρος τους, καταδικάζει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα που εγκρίθηκε με 
ευρεία πλειοψηφία από την ολομέλεια την περασμένη 
εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει επί-
σης προειδοποίηση για τη ρατσιστική ρητορική που 
υιοθετούν ορισμένα μέσα ενημέρωσης και εκφράζει 
την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο θεωρίες 
συνωμοσίας όπως η λεγόμενη «Θεωρία της Μεγάλης 
Αντικατάστασης» γίνεται μέρος του πολιτικού λόγου 
από την ακροδεξιά. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την υιο-
θέτηση της οδηγίας κατά των διακρίσεων, η οποία έχει 
μπλοκαριστεί από το 2008, καθώς και τη σωστή υλοποί-
ηση των οδηγιών για τη φυλετική ισότητα και την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση. «Ο ρατσισμός δεν είναι 
άποψη, είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των» τόνισε η εισηγήτρια Evin Incir (Σοσιαλιστές, Σου-
ηδία) και πρόσθεσε ότι έχει έρθει η στιγμή «να ξεριζώ-
σουμε τον ρατσισμό και τις διακρίσεις».

στην ολομέλεια

δείτε επίσης

Τολμηρά μέτρα για την ενέργεια στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης
Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, στη βάση των όσων προβλέπονται στο σχέδιο RePowerEU, θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλέον στα 
αναθεωρημένα εθνικά σχέδια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου ενέκρινε προτάσεις που βελτιώνουν το αρχικό σχέδιο της Επιτροπής ώστε να επιταχυνθεί η πράσινη 
μετάβαση και η ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης από τα ρωσικά καύσιμα. Οι ευρωβουλευτές ζητούν οι επιπλέον 
επιχορηγήσεις 20 δισ. ευρώ που προτείνει η Επιτροπή να προέλθουν από προηγούμενο πλειστηριασμό εθνικών δι-
καιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Σχολιάζο-
ντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η πρόεδρος Roberta Metsola τόνισε ότι αποτελεί απόδειξη «ότι είμαστε έτοι-
μοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε ευρώ διαθέσιμο στα κοινά μας ευρωπαϊκά ταμεία για να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη 
να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση». Η ψηφοφορία οριστικοποίησε τη διαπραγματευτική εντολή για τις επικεί-
μενες διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη.

την εβδομάδα που πέρασε

Ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας με το βλέμμα 
στην Ουκρανία

Την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας στηρίζει το ΕΚ 
και η πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Η ολομέλεια ενέκρινε 
δύο συμφωνίες για τη διευκόλυνση της διακίνησης εμπο-
ρευμάτων οδικώς μεταξύ της ΕΕ, της Ουκρανίας και της 
Μολδαβίας. Βάσει των συμφωνιών, οι μεταφορείς από τις 
δύο χώρες και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να πραγ-
ματοποιούν το έργο τους χωρίς να απαιτούνται επιπλέ-
ον άδειες. «Χάρη σε αυτές τις συμφωνίες μπορούμε να 
ανεβάσουμε το επίπεδο των εξαγωγών και εισαγωγών 
μέσω του οδικού δικτύου χωρίς να δημιουργούνται προ-
βλήματα κατά τις διελεύσεις από τα σύνορα», επεσήμα-
νε ο εισηγητής Marian-Jean Marinescu (ΕΛΚ, Ρουμανία). 
Στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αναφέρθηκε και η Roberta 
Metsola κατά την επίσκεψή της στη Μολδαβία. «Σε αυ-
τούς τους ταραγμένους καιρούς πρέπει να παραμείνου-
με ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που επιδιώκουν να μας 
χωρίσουν». Η ΕΕ «θα συνεχίσει να βοηθά τη Μολδαβία να 
διαφοροποιήσει τις προμήθειες ενέργειας ώστε να απο-
τραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Τα κράτη μέλη 
μας πάντα διευκολύνουν νέες διασυνδέσεις. Αυτή είναι 
η πλήρης ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα», 
υπογράμμισε η πρόεδρος του ΕΚ.

Τέλος στις στρεβλώσεις κατά του ανταγωνισμού στην 
ευρωπαϊκή αγορά

Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία ο νέος κανονισμός με τον 
οποίο διασφαλίζεται ότι οι επιδοτήσεις τρίτων χωρών 
δεν προκαλούν στρεβλώσεις στη λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς. Βάσει του νέου κανονισμού, η Επιτροπή θα 
μπορεί να διερευνά τις επιδοτήσεις που προσφέρουν τρί-
τες χώρες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός 
της Ένωσης. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόσει μέτρα ώστε 
επιχειρήσεις που επωφελούνται, για παράδειγμα, από 
δάνεια με μηδενικό επιτόκιο, χρηματοδότηση κάτω του 
κόστους, διακριτική φορολογική μεταχείριση ή άμεσες 
κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνουν τους ανταγω-
νιστές της ΕΕ σε συγχωνεύσεις, εξαγορές ή διαδικασίες 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή θα διερευ-
νά προσφορές σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσε-
ων όταν ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 250 εκατ. 
ευρώ. «Ο κανονισμός αυτός, με τις δυνατότητές του για 
διάλογο με τρίτες χώρες που ενισχύθηκαν από το Κοινο-
βούλιο, είναι ένα ακόμη βέλος στη φαρέτρα της Επιτρο-
πής για την αναχαίτιση της διόγκωσης του παγκόσμιου 
άτυπου αγώνα για την παροχή επιζήμιων επιδοτήσεων», 
υπογράμμισε ο εισηγητής Christophe Hansen (ΕΛΚ, Λου-
ξεμβούργο). Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη συμ-
φωνία στις 28 Νοεμβρίου, ώστε ο κανονισμός θα τεθεί 
σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ.

Videogames και esports: Το Κοινοβούλιο προτείνει μέ-
τρα στήριξης των Ευρωπαίων δημιουργών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο 
όραμα για τον χώρο των videogames και των esports 
υπογραμμίζεται σε ψήφισμα με το οποίο καλούνται η Επι-
τροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν την αξία του 
συγκεκριμένου οικοσυστήματος.  Οι ευρωβουλευτές επι-
σημαίνουν πως τα υφιστάμενα κριτήρια χρηματοδότησης 
των προγραμμάτων Horizon Europe και Creative Europe 
δεν είναι πάντοτε κατάλληλα για τις ανάγκες των μικρών 
και μεσαίου μεγέθους δημιουργών. Επίσης, ζητούν την 
υποστήριξη των δημιουργών videogames από τα κρά-
τη μέλη καθώς και τη θέσπιση εξαιρέσεων από τους κανό-
νες κρατικών ενισχύσεων. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πά-
σχει από την πολυετή έλλειψη ταλέντων, παρατηρούν 
οι ευρωβουλευτές και ζητούν μεγαλύτερες επενδύσεις 
σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Αναφερόμενοι στον 
τομέα των esports και των σχετικών διοργανώσεων, ζη-
τούν να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν φαινό-
μενα όπως το ντόπινγκ και ο παράνομος στοιχηματισμός, 
καθώς και οι περιπτώσεις αναμετρήσεων με προσυμφω-
νημένο αποτέλεσμα. «Τα videogames είναι ο πιο δυναμι-
κός τομέας στην οικονομία του πολιτισμού και ο μόνος 
που είχε αύξηση κατά την πανδημική κρίση», σχολίασε η 
εισηγήτρια Laurence Farreng κατά τη συζήτηση επί του 
ψηφίσματος  και επεσήμανε την απουσία οράματος για 
την ανάπτυξη του κλάδου στην Ευρώπη.

Roberta Metsola στο Άουσβιτς: Να μην ξεχνάμε, να μην 
αδιαφορούμε…

Επίσκεψη στους χώρους των στρατοπέδων συγκέντρω-
σης που λειτουργούσαν οι ναζί στο Άουσβιτς - Μπίρκε-
ναου πραγματοποίησε η πρόεδρος Roberta Metsola. Η 
πρόεδρος παρέστη σε επιμνημόσυνη τελετή στη μνήμη 
των θυμάτων και κατέθεσε στεφάνι στον Τοίχο του Θα-
νάτου. Σε αναγνώριση των ενεργειών της για την υπο-
στήριξη των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη η Ευ-
ρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση (EJA) της απένειμε το Βραβείο 
«Βασιλιάς Δαβίδ», ενώ σε ομιλία της η Roberta Metsola 
επανέλαβε τα λογια της πρώην προέδρου του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου Simone Veil «το Ολοκαύτωμα είναι η 
κληρονομιά όλων μας». Πρόσθεσε ότι πρόθεσή της εί-
ναι η ανέγερση ενός μνημείου του Ολοκαυτώματος στους 
χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεσμεύτηκε 
να τιμά τη μνήμη των θυμάτων «μην ξεχνώντας, μην αδια-
φορώντας και πάντοτε, πάντοτε μιλώντας».

Τελετή απονομής των Βραβείων Ευρωπαίου Πολίτη 2022
Τα πρόσωπα και οι οργανώσεις που έλαβαν το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2022 τίμησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε εκδήλωση στην αίθουσα της ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Η διάκριση απονέμεται κάθε χρόνο σε ανα-
γνώριση των προσπαθειών για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, την ενθάρρυν-
ση της διασυνοριακής συνεργασίας και τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού ευρωπαϊκού πνεύματος. Στην εκδήλωση μί-
λησε η αντιπρόεδρος του ΕΚ Dita Charanzová (Renew, Τσεχία), με την ιδιότητα της καγκελαρίου για το Βραβείο του 
Ευρωπαίου Πολίτη. Ειδική διάκριση απονεμήθηκε στην οργάνωση Promote Ukraine, στόχος της οποίας είναι η πε-
ραιτέρω ενίσχυση των δεσμών της Ουκρανίας με την ΕΕ. Στους νικητές τους 2022 περιλαμβάνεται από την Ελλάδα η 
οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου.
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