
Για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ημια-
γωγών

Στην υιοθέτηση δύο νομοσχεδίων για την προώθηση της 
κατασκευής ημιαγωγών και την κοινή επιχείρηση για τα 
μικροκυκλώματα (Chips Joint Undertaking) προχώρησε 
η επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE). Στις τροπολογίες που ενέ-
κρινε η επιτροπή περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με 
τη νέα γενιά ημιαγωγών και κβαντικών μικροκυκλω-
μάτων. Περαιτέρω, προβλέπεται η λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και την προ-
σέλκυση νέων ταλέντων στην έρευνα, τον σχεδιασμό και 
την παραγωγή ημιαγωγών. Η νέα νομοθεσία θα στηρίξει 
επίσης έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφά-
λειας του εφοδιασμού της ΕΕ με την προσέλκυση επεν-
δύσεων και τη δημιουργία υποδομών παραγωγής. Στόχος 
των παρεμβάσεων είναι να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ ηγείται 
της έρευνας και καινοτομίας σε ένα φιλικό για τις επιχει-
ρήσεις περιβάλλον, σχολίασε ο εισηγητής για τον νόμο για 
τους ημιαγωγούς Dan Nica (Σοσιαλδημοκράτες, Ρουμα-
νία). Η εισηγήτρια για την κοινή επιχείρηση για τα μικρο-
κυκλώματα Eva Maydell (ΕΛΚ, Βουλγαρία) υπογράμμισε 
ότι ο προϋπολογισμός της Επιτροπής και του Συμβουλί-
ου για την ανάπτυξη του κλάδου πρέπει να ανταποκρίνε-
ται στη σοβαρότητα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η 
ΕΕ από τους εταίρους της διεθνώς. Τα επόμενα βήματα και 
για τα δύο νομοσχέδια θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια 
της ολομέλειας που έχει προγραμματιστεί για τις 13-16 Φε-
βρουαρίου, στο Στρασβούργο.
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Highlight

Νέοι κανόνες για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες. Το EK αναμένεται να αποφασίσει την έναρξη συνομιλιών με το Συμ-
βούλιο για τους νέους κανόνες σχετικά με τις συνθήκες για τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες και το καθεστώς 
απασχόλησης σε αυτές. Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

 
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας. Σε συζήτηση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο οι ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τις 
προσδοκίες τους για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 3ης Φεβρουαρίου.. Αναμένεται να επαναλάβουν την έκκλησή 
τους ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να ταχθούν ξανά υπέρ της σύστασης ειδικού δικαστηρίου για 
την τιμωρία των ρωσικών εγκλημάτων. Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Άσυλο & Μετανάστευση. Οι ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητές τους για τη μετανάστευση και το άσυλο 
ενόψει του έκτακτου Συμβουλίου της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η προτεινόμενη στρατηγική 
για τη διευκόλυνση της επιστροφής των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο χωρίς δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ. Τετάρ-
τη 1 Φεβρουαρίου

Νέοι κανόνες για την πολιτική διαφήμιση. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν τη διαπραγματευτική θέση 
του ΕΚ για τους νέους κανόνες πολιτικής διαφήμισης που θα καταστήσουν τις εκλογές της ΕΕ πιο διαφανείς και ανθεκτικές 
στις παρεμβάσεις. Συζήτηση την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, ψήφιση την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Κατάσταση στο Αφγανιστάν. Συζήτηση με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Josep Borrell για την κατά-
σταση στο Αφγανιστάν, με έμφαση στις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών, οι οποίες στερούνται τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματά τους και βρίσκονται υπό τη συνεχή απειλή βίας. Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
επί της απόφασης να προστεθούν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Γιβραλτάρ, η Μοζαμβίκη, η Τανζανία και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα στον κατάλογο των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου

Για την Ουκρανία. Ηεπιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και η υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) θα συζητήσουν 
με τον Andrii Yermak,  επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας και με τον πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ 
Anders Fogh Rasmussen για τις προτάσεις τους σχετικά με την ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ου-
κρανία. Τρίτη 31 Ιανουαρίου
 

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Κάθε μέρα τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών γίνονται αντικείμενο επεξερ-

γασίας από δημόσιες υπηρεσίες, παρόχους υγείας και εργοδότες και από τρίτους κατά τη διάρκεια της 

πλοήγησης στο διαδίκτυο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σταθερά προσανατολισμένο στην προστα-

σία των προσωπικών δεδομένων και πρωτοπορεί στη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός πλαισίου που 

εξασφαλίζει ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν στους πολίτες της Ευρώπης προστατεύονται 

αποτελεσματικά. Με νομοθετήματα όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), 

ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

έχει συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατασκοπευτικό λογισμικό: Συζήτηση επί του προ-
σχεδίου των προτάσεων

Οι ευρωβουλευτές της εξεταστικής επιτροπής για τη δι-
ερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντί-
στοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθη-
σης (PEGA) συζήτησαν το προσχέδιο των προτάσεων 
που συνέταξε η εισηγήτρια Sophie In ‘t Veld (Renew, Ολ-
λανδία). Κατά το προηγούμενο διάστημα η επιτροπή εκ-
πόνησε μελέτες και πραγματοποίησε ακροάσεις με ειδι-
κούς, καθώς και αποστολές σε Ισραήλ, Πολωνία, Ελλάδα 
και Κύπρο. Τα ευρήματα της επιτροπής θα αποτυπωθούν 
στην τελική έκθεση και στις συστάσεις. Σε επόμενο στά-
διο τα μέλη της PEGA θα προτείνουν αλλαγές στα δύο 
κείμενα, οι τελικές εκδόσεις των οποίων θα τεθούν σε 
ψηφοφορία στην επιτροπή προκειμένου μετά να προω-
θηθούν στην ολομέλεια πριν τις 10 Ιουνίου.

Ελάχιστο εισόδημα για όσους έχουν ανάγκη

Παρεμβάσεις στα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος 
των κρατών μελών ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξή-
σεις στις τιμές των αγαθών ζητούν οι ευρωβουλευτές. Η 
επιτροπή Απασχόλησης (EMPL) υιοθέτησε πρόταση ψη-
φίσματος με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
σταδιακά το ελάχιστο εισόδημα για τους ευάλωτους πολί-
τες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντι-
μετώπιση της φτώχειας και για την προώθηση της επα-
νένταξης στη αγορά εργασίας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν 
επίσης να διασφαλιστεί ότι το ελάχιστο εισόδημα πρέ-
πει να είναι διαθέσιμο σε όλους όσοι έχουν ανάγκη και 
ότι κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα οι άστεγοι 
δεν στερούνται της πρόσβασης σε αυτό εξαιτίας γραφει-
οκρατικών εμποδίων.

H EE στην Πελοπόννησο

Ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πελοπόννησο» συνδιοργανώνουν στις 27 Ιανουαρίου 
στην Τρίπολη, το Γραφείο του ΕΚ και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με τη συνεργασία της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Europe Direct Πελοποννήσου. Στην εκδήλωση θα συζητηθούν η αναπτυξιακή 
στρατηγική για την Πελοπόννησο, καθώς και η κυκλική οικονομία και ο περιορισμός των αποβλήτων. Στους ομι-
λητές περιλαμβάνονται ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, η υπεύθυνη ομάδας επικοινωνίας της Αντιπροσωπεί-
ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Άννα Δάντη, ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ, Ελλάδα) 
και ο πρόεδρος της Βιώσιμης Πόλης Δημήτρης Καφαντάρης, ενώ εισαγωγική τοποθέτηση θα κάνει ο επικεφαλής 
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Tο Σάββατο 28 Ιανουα-
ρίου θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τους δημοσιογράφους σχετικά με τα θέματα και εργαλεία του ευρωπαϊκού 
ρεπορτάζ. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο μπορούν να συμπληρώσουν τα στοι-
χεία τους στη σχετική φόρμα.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στις εκλογές με πιο αυστηρούς κανόνες στην πολιτική διαφήμιση

Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα νομοθετική πρόταση με την οποία ενισχύεται 
η διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση. Η πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τροποποιήσεις επί της σχετικής πρότασης 
της Επιτροπής, προβλέπει ότι οι πάροχοι πολιτικών διαφημίσεων θα μπορούν να χρησιμοποιούν στις εκστρατείες που 
αναλαμβάνουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχει σαφώς επιτραπεί η χρήση τους από τους πολίτες. Η 
ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζει τη «μικρο-στόχευση», όπου συνδυάζονται δημογραφικά στοιχεία και δεδομένα σχε-
τικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών για την ταυτοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων. Οι τροπολογίες 
που εγκρίθηκαν προβλέπουν επίσης τη δημιουργία διαδικτυακού μητρώου στο οποίο θα διατηρούνται οι πολιτικές 
διαφημίσεις και τα σχετικά με αυτές δεδομένα. Θα παρέχονται επίσης πληροφορίες για το αν μια διαφήμιση απαγορεύ-
τηκε λόγω της παράβασης συγκεκριμένων κανόνων, καθώς και δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με τη δια-
φήμιση, τις ομάδες πολιτών στις οποίες σχεδιάστηκε να απευθυνθεί η εκάστοτε καμπάνια. Την εκτίμηση ότι οι εκλογές 
στην ΕΕ θα γίνονται με μεγαλύτερη διαφάνεια και θα είναι περισσότερο ανθεκτικές σε προσπάθειες χειραγώγησης, 
εξέφρασε ο εισηγητής Sandro Gozi (Renew, Γαλλία). Το κείμενο θα τεθεί υπόψιν της ολομέλειας στη σύνοδο που θα 
πραγματοποιηθεί στις 1-2 Φεβρουαρίου και θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ τώρα!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει στην 
επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, με βάση τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου 
της ΕΕ του 2021, υπογραμμίζουν σε έκθεσή τους οι επι-
τροπές Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) και Πολιτι-
κών Ελευθεριών (LIBE) σε έκθεση που ενέκριναν την 
Τετάρτη. Μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ, περίπου 
62 εκατομμύρια γυναίκες, έχει βιώσει σωματική ή και 
σεξουαλική βία και περισσότερες από τις μισές γυ-
ναίκες (55%) στην ΕΕ έχουν βιώσει σεξουαλική παρε-
νόχληση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους από την 
ηλικία των 15 ετών. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογρά-
ψει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά η Βουλ-
γαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία και 
η Σλοβακία δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει. “H πραγ-
ματικότητα σε πολλά σπίτια όπου ασκείται βία πρέπει 
να αλλάξει σύντομα”, υπογράμμισε ο εισηγητής Lukasz 
Kohut (Σοσιαλδημοκράτες, Πολωνία). “Η Σύμβαση επι-
βάλλει συγκεκριμένη υποχρέωση στις χώρες που την 
υπογράφουν να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυ-
ναικών και την ενδοοικογενειακή βία”, πρόσθεσε. Μετά 
από δέκα χρόνια πίεσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε  
τη βία κατά των γυναικών, που αφορά μία στις τρεις γυ-
ναίκες στην Ευρώπη, τόνισε από την πλευρά της η ειση-
γήτρια Arba Kokalari (ΕΛΚ, Σουηδία). Οι δύο επιτροπές 
τονίζουν ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παρα-
μένει το διεθνές πρότυπο για την εξάλειψη της έμφυ-
λης βίας, ενώ καταδικάζουν τις προσπάθειες ορισμένων 
κρατών μελών να ανακαλέσουν ήδη ισχύοντα μέτρα και 
τα καλούν να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση. Η έκθε-
ση των δύο επιτροπών θα τεθεί προς ψήφιση στη σύνο-
δο της ολομέλειας στις 13-16 Φεβρουαρίου.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Οι κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει να υπονομεύουν τη 
συνοχή της ΕΕ

Τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο πλαίσιο περί κρατικών 
ενισχύσεων συζήτησαν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) με την επίτροπο Αντα-
γωνισμού Margrethe Vestager. Οι κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων αναθεωρήθηκαν μετά την πανδημία του κο-
ρονοϊού και τον πόλεμο της Ουκρανίας, ωστόσο απαιτού-
νται επιπλέον αλλαγές μετά τις νομοθετικές πρωτοβου-
λίες των ΗΠΑ μέσω των οποίων παρέχονται επιδοτήσεις 
σε προγράμματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την 
ενεργειακή ασφάλεια. Η αναθεώρηση του κανονισμού 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που προτείνεται από 
την Επιτροπή αυξάνει το όριο για τις κρατικές ενισχύ-
σεις που παρέχονται σε μια επιχείρηση χωρίς κοινοποίη-
ση στην Επιτροπή από 200.000 ευρώ, που είναι σήμερα, 
σε 275.000 ευρώ σε βάθος τριετίας. Ωστόσο οι ευρω-
βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η προτεινόμενη χαλάρωση 
θα μπορούσε να ωφελήσει τις χώρες με μεγαλύτερες οι-
κονομικές δυνατότητες και, κατ’ επέκταση, να απειλήσει 
τη συνοχή της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό ζητούν προσεκτι-
κή προσέγγιση και τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταμείου 
για την επίλυση του ζητήματος.

Στήριξη των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων

Τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση 
των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
ΕΕ συζήτησαν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (REGI) με την αρμόδια επίτροπο Elisa 
Ferreira. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 82 περιο-
χές σε 16 κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μείωση του ερ-
γατικού δυναμικού, καθώς και το πρόβλημα του brain 
drain, δηλαδή τη «διαρροή» κατοίκων υψηλής επιστημο-
νικής κατάρτισης. Οι ευρωβουλευτές σχολιάζουν θετι-
κά τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και τονίζουν μεταξύ 
άλλων ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ανασχεθεί το brain 
drain κυρίως στις περιφέρειες της ΕΕ. Προτείνουν, επίσης, 
να διερευνηθεί η δυνατότητα παροχής επιπλέον οικο-
νομικών πόρων που θα υποστηρίξουν προγράμματα για 
την υποστήριξη των περιφερειών και την παραμονή σε 
αυτών των ειδικευμένων εργαζομένων. 

Roberta Metsola: Να αντισταθούμε στο μίσος και τις διακρίσεις
Θυμόμαστε τους αθώους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά που δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα και εντείνουμε τις προσπά-
θειές μας να εκπαιδεύσουμε, να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, να αντισταθούμε στο μίσος και τις διακρίσεις, 
υπογράμμισε η πρόεδρος Roberta Metsola στην ομιλία της στην τελετή μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, 
στην ολομέλεια του ΕΚ αυτή την εβδομάδα. Τόνισε επίσης την ανάγκη διατήρησης της μνήμης του Ολοκαυτώματος 
επειδή ο αντισημιτισμός εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά και επειδή αυτή είναι η τελευταία γενιά που έχει μαρτυρίες 
από επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Ισραήλ Isaac Herzog χαρακτήρισε τον αντισημι-
τισμό ως αυτοάνοση ασθένεια που έκανε την Ευρώπη να στραφεί στο ίδιο της το DNA, καθώς η μηχανή θανάτου των 
ναζί δεν θα μπορούσε να φέρει σε πέρας το εφιαλτικό της όραμα αν δεν συναντούσε το έδαφος γονιμοποιημένο με το 
μίσος κατά  των Εβραίων. Ο πρόεδρος Herzoc κάλεσε τους ευρωβουλευτές να αντιμετωπισουν τον αντισημιτισμό και 
να τον καταπολεμήσουν με κάθε κόστος. Με την εκπαίδευση, τη νομοθεσία και κάθε άλλο διαθέσιμο μέσο, η ΕΕ πρέπει 
να δεσμευτεί για την εξάλειψη του ρατσισμού, του μίσους και του αντισημιτισμού σε όλες τους τις μορφές, υπο-
γράμμισε. Μετά το πέρας της τελετής, η πρόεδρος Metsola και ο πρόεδρος Herzog εγκαινίασαν μπροστά στην αίθουσα 
της ολομέλειας το Μνημείο για το Ολοκαύτωμα «ο Πρόσφυγας». Πρόκειται για έργο του ζωγράφου Felix Nussbaum, ο 
οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 39 ετών στο Άουσβιτς.
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