
Παραμένουν εκκρεμότητες της Ουγγαρίας αναφορι-
κά με το κράτος δικαίου

Η Ουγγαρία δεν έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση 
των συστημικών παραβιάσεων του κράτους δικαίου, 
επισημαίνουν οι επικεφαλής ευρωβουλευτές για τον 
κανονισμό αιρεσιμότητας του κράτους δικαίου και κα-
λούν την Επιτροπή να παρατείνει την αναστολή διάθε-
σης κονδυλίων 7,5 δισ. ευρώ στη χώρα. Η Ουγγαρία 
δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τα 17 μέτρα αποκα-
τάστασης στα οποία είχε δεσμευτεί, σχολίασε στη δι-
άρκεια συνέντευξης Τύπου ο συνεισηγητής Petri Sar-
vamaa (ΕΛΚ, Φινλανδία). Εφόσον δεν υπάρξει πλήρης 
συμμόρφωση, «αναμένουμε ότι το Συμβούλιο θα πα-
γώσει μέρος της χρηματοδότησης που πηγαίνει στην 
Ουγγαρία από τον προϋπολογισμό της ΕΕ», πρόσθεσε. 
Από την πλευρά της η συνεισηγήτρια Eider Gardiazabal 
Rubial (Σοσιαλιστές, Ισπανία) τόνισε ότι «μόνο δύο από 
τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα 
σχετικά ζητήματα, και αυτή τη στιγμή μόνο τρία από τα 
17 έχουν τεθεί σε εφαρμογή». «Με απλά λόγια, ο Όρ-
μπαν δεν τηρεί τον μηχανισμό αιρεσιμότητας, γι’ αυτό 
καλούμε την Επιτροπή να εφαρμόσει σωστά τον κα-
νονισμό, να συνεχίσει να προστατεύει τον προϋπολο-
γισμό της ΕΕ και να διατηρήσει την πρόταση για πάγω-
μα των κονδυλίων της ΕΕ». Τον περασμένο Σεπτέμβριο 
η Επιτροπή πρότεινε να παγώσει η διάθεση κονδυλίων 
ύψους 7,5 δισ. ευρώ στην Ουγγαρία. Η πορεία των δια-
πραγματεύσεων με την Ουγγαρία θα συζητηθεί με την 
Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα.
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Για τις γυναίκες στα Δ.Σ. επιχειρήσεων. Τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών στελεχών ή το 33% του συνό-
λου των διευθυντικών θέσεων θα πρέπει να καλύπτεται από το υποεκπροσωπούμενο φύλο σε επιχειρήσεις με περισσότε-
ρους από 250 εργαζόμενους, προβλέπει πρόταση οδηγίας. Συζήτηση, Τρίτη 22 Νοεμβρίου

 
Για τη Ρωσία, ως κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας. Συζήτηση επί ψηφίσματος που θα χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως χορηγό 
της τρομοκρατίας, μετά τις επιθέσεις του ρωσικού στρατού σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία. Υπερψήφιση της 
πρότασης προετοιμάζει το έδαφος για παραπομπή του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν και μελών της κυβέρνησής του 
σε διεθνές δικαστήριο. Ψηφοφορία, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ. Λήψη απόφασης επί νέων κανόνων που έχουν ως στόχο να βελτιωθεί 
η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ σε ενέργεια, μεταφορές, τράπεζες, υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, 
ψηφιακές υποδομές, πόσιμο νερό και λύματα, τρόφιμα, υγεία, δημόσια διοίκηση και διάστημα. Συζήτηση και ψηφοφορία, Τρί-
τη 22 Νοεμβρίου

Για τα 70 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πανηγυρική συνεδρίαση για τη συμπλήρωση 70 ετών από τη δημιουργία 
της Κοινής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα το 1952. Ομιλίες θα απευθύνουν η πρόεδρος Roberta 
Metsola και οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Τρίτη 22 Νοεμβρίου

Για το Μουντιάλ και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ. Απολογισμός της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με την προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί τους αγώνες της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου 2022. Συζήτηση, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου

Για τις ευρω-κινεζικές σχέσεις. Συζήτηση με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell για τις σχέσεις 
της ΕΕ με την Κίνα. Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η πιο πρόσφατη έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις διώξεις του Ουιγούρων, η κατάσταση αναφορικά με την Ταϊβάν και η προσπάθεια της 
Ευρώπης να ασκηθεί πίεση από την Κίνα στη Ρωσία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Συζήτηση, Τρίτη 22 Νοεμ-
βρίου

Για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις με την Επιτροπή για την πορεία των δι-
απραγματεύσεων μεταξύ Επιτροπής και Ουγγαρίας. Η επιτροπή έχει προτείνει τη δέσμευση κονδυλίων ύψους 7,5 δισ. ευρώ 
για την Ουγγαρία, επικαλούμενη θέματα διαφθοράς και δημόσιων συμβάσεων. Συζήτηση, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, ψηφοφο-
ρία Πέμπτη 24 Νοεμβρίου

Για τη διεύρυνση της ΕΕ. Συζήτηση επί έκθεσης πρωτοβουλίας που καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναζωογονήσουν 
τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των χωρών των Δυτικών Βαλκα-
νίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Συζήτηση Τρίτη 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Για το άσυλο, τη μετανάστευση και τις διασώσεις στη θάλασσα. Συζήτηση με την τσεχική προεδρία και την Επιτροπή για 
τους τρόπους μεταρρύθμισης της κοινής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο πριν τις επόμενες ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2024. Συζήτηση, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Για τον προϋπολογισμό του 2023. Αναμένεται να εγκριθεί η συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, στον 
οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε επιπλέον χρηματοδότηση άνω του ενός δισ. ευρώ για την ενέργεια, το κλίμα, την ανά-
καμψη από την πανδημία και την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συζήτηση, Τρίτη 22 Νοεμβρίου, 
ψηφοφορία, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Για τις νέες πηγές εσόδων της ΕΕ. Συζήτηση της τροπολογίας για τη νομοθεσία σχετικά με την απόφαση για τους ίδιους πό-
ρους. Η τροπολογία εισάγει νέες πηγές εσόδων από τη φορολόγηση πολυεθνικών, την εμπορία εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου και τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Συζήτηση, Τρίτη 22 Νοεμβρίου, ψηφοφορία, Τετάρτη 23 Νοεμ-
βρίου

Για τον κίνδυνο διεθνούς επισιτιστικής κρίσης. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολι-
τικής της ΕΕ Josep Borrell τις προσπάθειες να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά σιτηρών και λιπασμάτων από ουκρανικά λιμά-
νια και μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Συζήτηση, Τρίτη 22 Νοεμβρίου

Για την κατάσταση στο Ιράν. Θα εξεταστεί σε συζήτηση με τον Josep Borrell η κατάσταση στο Ιράν, όπου οι αρχές καταστέλ-
λουν βιαίως τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της Mahsa Amini. Τουλάχιστον 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Συζήτηση, Τρίτη 22 
Νοεμβρίου

Για τη μη αποδοχή ρωσικών διαβατηρίων από κατεχόμενες περιοχές. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να επιβεβαιώσουν ότι 
τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα δέχονται διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τη Ρωσία σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας 
και της Γεωργίας. Η απαγόρευση δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να ζητήσει διεθνή προστασία. Ψη-
φοφορία, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου

Ενημέρωση των δημοσιογράφων: Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους 
για τις εργασίες της ολομέλειας τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι του Τύπου έχουν τη δυ-
νατότητα να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο. Οι πολιτικές ομάδες θα ενημερώ-
σουν τους δημοσιογράφους το πρωί της Τρίτης (αίθουσα Τύπου Anna Politkovskaya, Βρυξέλλες με ταυτόχρονη αναμετάδοση 
μέσω live streaming)

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Σταθερά και διαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό των παιδιών εντός και εκτός ΕΕ, υπε-

ρασπίζοντάς τα απέναντι σε κάθε πρόκληση και απειλή που αντιμετωπίζουν. Από την έναρξη της ρωσικής 

εισβολής στην Ουκρανία, το ΕΚ ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προστασία των μικρών Ουκρανών που ανα-

γκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο στις ευρωπαϊκές χώ-

ρες. Το Κοινοβούλιο δεν ξεχνά και τα παιδιά που βρίσκονται δέσμια εκμετάλλευσης σε κυκλώματα παιδικής 

εργασίας, ενώ παράλληλα ζητά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων τόσο από τις απειλές του ψηφιακού 

κόσμου αλλά και από τη σεξουαλική κακοποίηση. Τέλος, αναγνωρίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παι-

διού στο παιχνίδι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες για ασφαλέστερα παι-

χνίδια.

Ώθηση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

Η επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) ενέκρινε αλλαγές σε πρό-
ταση της Κομισιόν, μειώνοντας σε εννέα μήνες από δώ-
δεκα που ήταν πριν, τον μέγιστο χρόνο για την έγκριση 
κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ), εφόσον πρόκειται να ανεγερθούν στις 
λεγόμενες περιοχές επιτάχυνσης ΑΠΕ. Κάθε κράτος μέ-
λος θα ορίσει τις εν λόγω περιοχές και, εφόσον μετά την 
παρέλευση του εννεαμήνου δεν έχει δοθεί απάντηση 
από την αρμόδια αρχή, θα τεκμαίρεται ότι το αίτημα κα-
τασκευής των μονάδων έχει εγκριθεί. Για μονάδες ΑΠΕ 
που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν σε άλλες περιοχές 
το διάστημα ορίζεται σε 18 μήνες, αντί για τα δύο χρόνια 
της αρχικής πρότασης. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων επί κτιρίων, τα κράτη μέλη θα εκδίδουν 
άδεια σε τρεις μήνες, ενώ για την τοποθέτηση συστημά-
των ισχύος έως 50 kW θα απαιτείται μόνο η υποβολή 
απλής γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο. Η εγκα-
τάσταση συστημάτων που αξιοποιούν την ηλιακή ενέρ-
γεια θα εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής με-
λέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σχολιάζοντας 
τις αποφάσεις της επιτροπής, ο εισηγητής Markus Pieper 
(ΕΛΚ, Γερμανία) σχολίασε ότι «θέσαμε τις βάσεις για τη 
μονιμοποίηση ταχύτερων διαδικασιών στην αδειοδότη-
ση, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενισχύοντας την ενερ-
γειακή μετάβαση». Η ολομέλεια θα τοποθετηθεί προσε-
χώς επί των προτάσεων, που αποτελούν μέρος του προ-
γράμματος RePowerEU.

Μεγάλο ενδιαφέρον στις ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 

Με εκδήλωση στην Αθήνα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επιμορφωτικών παρουσιάσεων που διοργάνωσε το Γρα-
φείο του ΕΚ στην Ελλάδα για τα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Εκπαιδευτικοί λυκείων της Ατ-
τικής και συνάδελφοί τους από απομακρυσμένα σημεία της χώρας που μετείχαν στην εκδήλωση μέσω διαδικτύου 
ενημερώθηκαν για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος από συνεργάτες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον Δι-
ευθυντή Περιεχομένου της «διαΝΕΟσις», Θοδωρή Γεωργακόπουλο. Χαιρετισμό απηύθυναν η υφυπουργός Παιδεί-
ας Ζέττα Μακρή, οι ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζεμπεργκ (ΕΛΚ) και Στέλιος Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ) και ο επικεφαλής 
του Γραφείου Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Είχαν προηγηθεί ενημερωτικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη στις 
εγκαταστάσεις του Europe Direct ΚΕΔΗΘ, με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών Μαρίας Σπυράκη (ΕΛΚ) και Δημή-
τρη Παπαδημούλη (Αριστερά), στην Αλεξανδρούπολη στο κέντρο EDIC Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με τη συμ-
μετοχή του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη (Αριστερά), στα Ιωάννινα στον Πολιτιστικό Χώρο «Δημήτριος Χατζής», 
με συμμετοχή της Μαρίας Σπυράκη (ΕΛΚ) και του επικεφαλής του Europe Direct Ηπείρου. Ο κύκλος των επιμορφω-
τικών σεμιναρίων είχε ξεκινήσει από το Ναύπλιο με τη συμμετοχή της ευρωβουλευτή Έλενας Κουντουρά (Αριστε-
ρά). Το πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» αποσκοπεί στην αναβάθμιση της γνώσης 
των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και 
το ρόλο και τη λειτουργία του ΕΚ.

Χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή στήριξη για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία στην Πολωνία

Για τα αποτελέσματα της επίσκεψης στην Πολωνία, 
χώρα που ουσιαστικά εφαρμόζεται απαγόρευση των 
αμβλώσεων, ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Τύ-
που η επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM). 
Στη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της επιτροπής Rob-
ert Biedron (Σοσιαλιστές, Πολωνία) αναφέρθηκε στην 
ενημέρωση από εκπροσώπους ΜΚΟ που δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα σε σχέση με τον περιορισμένο αριθ-
μό νόμιμων αμβλώσεων, καθώς φέτος πραγματοποιή-
θηκαν μόλις 104 διαδικασίες, τη στιγμή που η Πολωνία 
έχει περισσότερες από 20 εκατ. γυναίκες. «Ο δρακόντει-
ος νόμος που ισχύει στην Πολωνία έχει ως αποτέλεσμα 
οι γιατροί να μην προχωρούν σε αμβλώσεις από φόβο 
με αποτέλεσμα να έχουμε έξι καταγεγραμμένους θα-
νάτους», σχολίασε ο Biedron. Πρόσθεσε δε ότι, σύμ-
φωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η Βαρσοβία 
δεν έχει καμία σκέψη αποχώρησης από διεθνείς συμ-
βάσεις, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Σε 
ακρόαση της FEMM και της επιτροπής Πολιτικών Ελευ-
θεριών (LIBE) μίλησε η Barbara Skrobol, συγγενής της 
Izabela Sajbor η οποία είναι το πρώτο γνωστό θύμα της 
πολιτικής της Πολωνίας στο θέμα των αμβλώσεων. Από 
την πλευρά της η Kamilla Ferenc, δικηγόρος του Ιδρύ-
ματος για τις Γυναίκες και τον Οικογενειακό Προγραμ-
ματισμό (FEDERA) στάθηκε στην πτώση της ποιότητας 
στην παροχή γυναικολογικών υπηρεσιών στη χώρα. Πα-
ρούσα ήταν και η Neil Datta, Γραμματέας του Φόρουμ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Σεξουαλικά και 
Αναπαραγωγικά Δικαιώματα, που εξέφρασε την ανησυ-
χία της για τη στάση της Πολωνίας να αντιτίθεται στις 
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα αν-
θρώπινα δεδομένα. 
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στην ολομέλεια

την εβδομάδα που πέρασε

Βελτιωμένοι κανόνες, στενότερη συνεργασία, καλύτε-
ρη χρήση κονδυλίων για τα άτομα με αναπηρία

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που λειτουργούν 
ως εμπόδια στην πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπη-
ρία πρέπει να ξεριζωθούν, υπογραμμίζεται στο προσχέ-
διο έκθεσης που ενέκρινε η επιτροπή Ατομικών Ελευθερι-
ών (LIBE). Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν για εφαρμογή της 
Στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
και τόνισαν εκ νέου ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται 
η ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Καλούν δε την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει την προτεινόμενη οδηγία για την ίση με-
ταχείριση και να διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο που θα 
διασφαλίζει την ομαλή πρόσβαση των ΑμεΑ στην αγο-
ρά εργασίας και την πλήρη απασχόλησή τους. Αναφορι-
κά με τις ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, τα μέλη του ΕΚ  ζη-
τούν την καθιέρωση προγραμμάτων που θα επιτρέψουν 
τη μετάβαση από τη σημερινή στέρηση της δικαιοπρα-
κτικής ικανότητας σε ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει 
την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων. Η εισηγήτρια 
Anne-Sophie Pelletier (Αριστερά, Γαλλία) υπενθύμισε ότι 
ακόμα και σήμερα «πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη εξα-
κολουθούν να υπόκεινται σε διακρίσεις εξαιτίας της ανα-
πηρίας τους». Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για 
τις διαπραγματεύσεις που έχουν δείξει ότι το θέμα δεν 
έχει πολιτικό πρόσημο.

720 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και σε άλλες έξι χώρες λόγω φυσικών καταστροφών

Την παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους 1,4 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κρήτη στις 27 
Σεπτεμβρίου 2021, ενέκρινε ομόφωνα η επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG). Από τη σεισμική δόνηση σκοτώθηκε ένας άν-
θρωπος και 36 τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης την παροχή 
βοήθειας 612,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία, 87,7 εκατ. στο Βέλγιο, 4,7 εκατ. στην Ολλανδία, 1,8 εκατ. στο Λουξεμβούργο 
και 0,8 εκατ. στην Αυστρία για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του Ιουλίου 2021, καθώς και τη διάθεση 9,5 
εκατ. ευρώ στην Ισπανία για τις ζημιές από την έκρηξη ηφαιστείου στη Λα Πάλμα. Η συνολική βοήθεια για τις πληγείσες πε-
ριοχές ανέρχεται σε 720 εκατ. ευρώ. Η εισηγήτρια Henrike Hahn (Πράσινοι, Γερμανία) δήλωσε ότι η αποτελεσματική κατα-
πολέμηση των αιτίων της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ ώστε να μη βασιζόμαστε 
τόσο συχνά στους πόρους του Ταμείου Αλληλεγγύης. Η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί από την ολομέλεια του ΕΚ τον 
Δεκέμβριο.
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To 94% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού του 2023 σε πολίτες, πε-
ριφέρειες, αγρότες, επιχειρήσεις
Επιπλέον ποσό άνω του ενός δισ. ευρώ εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό της ΕΕ για 
το 2023 για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ζωτικής σημασίας, σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
κρίσης και των αναγκών που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και 
την ανάκαμψη στη μετά την πανδημία περίοδο. Οι ευρωβουλευτές που μετείχαν στις διαπραγματεύσεις με το Συμ-
βούλιο πέτυχαν στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που προέβλεπε η πρόταση 
της Επιτροπής σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, κατοχύρωσαν μεγαλύτερη ενίσχυ-
ση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ και υποστήριξη πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις αυξημέ-
νες τιμές ενέργειας. Πρόσθετη χρηματοδότηση θα λάβουν, μεταξύ άλλων, τα εμβληματικά ευρωπαϊκά προγράμματα 
Horizon Europe, LIFE και Connecting Europe Facility. Οι ευρωβουλευτές αποκατέστησαν περικοπές 200 εκατ. ευρώ 
που ζητούσε το Συμβούλιο για το πρόγραμμα EU4Health, με περαιτέρω ενίσχυση 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ κατάφεραν 
να ενισχυθούν ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, τα προγράμματα Creative Europe και Digital Eu-
rope και το Γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Όσον αφορά στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, διασφά-
λισαν επιπλέον κονδύλια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης 
και το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, αλλά και για 
τον βραχίονα του Erasmus+ που στηρίζει δασκάλους και μαθητές από την Ουκρανία. Την ικανοποίησή του εξέφρασε 
ο πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) Johan Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλγιο), τονίζοντας πως 
«γίνεται ξεκάθαρο ότι το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ έχει 
φτάσει στα όριά του». Ο γενικός εισηγητής Nicolae Ştefănuță (Renew, Ρουμανία) επισήμανε ότι από την πρώτη στιγ-
μή των συζητήσεων «είχαμε σκοπό να βελτιώσουμε την καλή λειτουργία των θεσμικών οργάνων, ιδίως σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές». H προσωρινή συμφωνία θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια της ερχόμενης εβδομάδας στο 
Στρασβούργο και θα υπογραφεί ο σχετικός νόμος από την πρόεδρο του ΕΚ.
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