
Μία Νομπελίστρια και μία αστροναύτης για την Πα-
γκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας τίμησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε ειδική τελετή στην οποία απευθύνθηκαν 
στους ευρωβουλευτές η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης 
Shirin Ebadi και η αστροναύτης Samantha Cristoforetti. 
Κατά την εκδήλωση, οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομά-
δων που έλαβαν τον λόγο εξήραν τις γυναίκες που αποτε-
λούν πηγή έμπνευσης για τα νέα κορίτσια σήμερα. Ανα-
λυτικά, αναφέρθηκαν στις εργαζόμενες μητέρες, στα 
θύματα έμφυλης βίας, στις πρόσφυγες, στις μαθήτριες 
που κινδυνεύουν και στις γυναίκες που αγωνίζονται για το 
δικαίωμά σε ασφαλείς αμβλώσεις. Η πρόεδρος Roberta 
Metsola υπογράμμισε στην εισαγωγική της τοποθέτηση 
ότι «είναι πλέον καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει 
το παράδειγμα, θέτοντας πρότυπα για την ποινικοποίη-
ση της βίας κατά των γυναικών, βελτιώνοντας την πρό-
σβαση στη δικαιοσύνη και επικυρώνοντας τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης πριν από το τέλος της τρέχουσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου». Στην ομιλία της, η αστρο-
ναύτης Samantha Cristoforetti τόνισε ότι ήταν η πρώ-
τη Ευρωπαία διοικήτρια του Διεθνούς Διαστημικού Σταθ-
μού «αλλά σίγουρα όχι η τελευταία». Από την πλευρά της 
η Δρ Shirin Ebadi κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να μην γυρίσει την πλάτη του στις διαδηλώσεις στο Ιράν, 
που πυροδοτήθηκαν από τη δολοφονία της νεαρής Mahsa 
Amini, στις οποίες υπολογίζεται ότι πάνω από 550 άνθρω-
ποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 20.000 
έχουν συλληφθεί.

«Ο αγώνας της Ουκρανίας είναι και δικός μας αγώ-
νας»

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρα-
νία στον αγώνα της για την ελευθερία και να κρατήσει 
ανοιχτές τις πόρτες της για την ένταξη τόσο της συγκε-
κριμένης χώρας όσο και της Μολδαβίας και της Γεωργί-
ας, τόνισε ο πρόεδρος της Λιθουανίας Gitanas Nausėda 
ο οποίος μίλησε στην ολομέλεια στο πλαίσιο της σειράς 
«Αυτή είναι η Ευρώπη». O πρόεδρος Nausėda σχολίασε 
ότι η χώρα του δωρίζει σχεδόν το 1,5% του ΑΕΠ της στην 
Ουκρανία και εμφανίστηκε βέβαιος ότι πολλοί Ευρωπαίοι 
πολίτες κατανοούν ότι ο αγώνας της Ουκρανίας είναι και 
δικός τους αγώνας. Τόνισε την ανάγκη σύστασης διε-
θνούς δικαστηρίου για τα εγκλήματα της Ρωσίας και ότι 
τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. 
Αναφερόμενος στον ενεργειακό εκβιασμό της Ρωσίας, 
σχολίασε ότι ο χειμώνας τελείωσε χωρίς να παγώσει κα-
νένας στην Ευρώπη, ενώ τάχθηκε υπέρ περισσότερων 
επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια και τις εναλλακτικές 
πηγές.

Οι προτεραιότητες των ευρωβουλευτών ενόψει της 
Συνόδου Κορυφής

Σε συζήτηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von 
der Leyen και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Charles 
Michel οι ευρωβουλευτές διατύπωσαν τις προσδοκίες 
τους από την ερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου που 
έχει προγραμματιστεί για τις 23-24 Μαρτίου στις Βρυξέλ-
λες. Ο πρόεδρος Michel παραδέχθηκε στη συζήτησή του 
με τους ευρωβουλευτές τις άμεσες ανάγκες της Ουκρα-
νίας σε όπλα και πυρομαχικά και επιβεβαίωσε ότι οι 
ηγέτες της ΕΕ εργάζονται επί μιας πρότασης για την παρο-
χή συνδρομής στο Κίεβο.  Σε άλλα θέματα, οι ευρωβου-
λευτές τόνισαν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ΕΕ 
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και ζήτησαν να 
ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών 
ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές επιχει-
ρήσεις, στον απόηχο των προστατευτικών μέτρων των 
ΗΠΑ. Τόνισαν επίσης την ανάγκη για περισσότερες επεν-
δύσεις, χαιρέτισαν τις κινήσεις προς μια στρατηγική της 
ΕΕ για τις πρώτες ύλες, ενώ ζήτησαν, μεταξύ άλλων μεί-
ωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
εμπορικής διπλωματίας.

Οι σχέσεις με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν στο 
επίκεντρο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Αρμενία να επιδιώ-
ξει μια ολοκληρωμένη και αμοιβαία αποδεκτή συνθήκη 
ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν και εξέφρασε την ικανοποίη-
σή του για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες 
έχει προχωρήσει η αρμενική κυβέρνηση. Σε έκθεση της 
επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) που εγκρίθηκε 
από την ολομέλεια, καταδικάζεται με εμφατικό τρόπο η 
μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Αζερμπα-
ϊτζάν κατά της Αρμενίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, η 
οποία δεν έχει σχέση με τη διένεξη των δύο χωρών για 
την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Οι ευρωβουλευ-
τές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για τις ρωσικές 
εκστρατείες παραπληροφόρησης στην Αρμενία με στό-
χο την ΕΕ και τη Δύση, ενώ ο εισηγητής Andrey Kovatchev 
(ΕΛΚ, Βουλγαρία) σχολίασε ότι « η έκθεση σχετικά με τις 
σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη 
δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εργαστεί για 
την ειρήνη στην περιοχή και τη συνεργασία μεταξύ Αρμε-
νίας και ΕΕ σε σειρά σημαντικών τομέων». Σε άλλη έκθε-
ση για τις σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν, οι ευρωβουλευτές 
εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον αποκλεισμό  του λε-
γόμενου διαδρόμου Lachin, ο οποίος συνδέει την Αρμε-
νία με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και κάλεσαν τις αρχές του 
Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν την ελευθερία και την 
ασφάλεια των μετακινήσεων κατά μήκος του συγκε-
κριμένου περάσματος. «Αν και είναι προς το συμφέρον 
της ΕΕ να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία και την οι-
κονομική ολοκλήρωση με το Αζερμπαϊτζάν, θα πρέπει επί-
σης να συνεχίσει να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τα δημοκρατικά πρότυπα διακυβέρνησης στη χώρα», 
δήλωσε η εισηγήτρια Željana Zovko (ΕΛΚ, Κροατία).

«Κατηγορώ» κατά της Λευκορωσίας για την κατα-
στολή αντιφρονούντων

Το καθεστώς της Λευκορωσίας πρέπει να σταματήσει την 
καταστολή σε βάρος αντιφρονούντων, υπογραμμίζουν οι 
ευρωβουλευτές σε ψήφισμά τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο καταγγέλλει την πρόσφατη καταδίκη σε μακρο-
χρόνιες ποινές φυλάκισης του δημοσιογράφου Andrzej 
Poczobut και του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης Ales 
Bialatski, καθώς και άλλων αντιφρονούντων. Οι καταδί-
κες καταδεικνύουν τις προσπάθειες του καθεστώτος της 
Λευκορωσίας να καταστείλει κάθε συμμετοχή των πο-
λιτών για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη χώρα. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν την απελευθέρωση όλων όσοι 
έχουν καταδικαστεί άδικα, ενώ τόνισαν ότι η Λευκορωσία 
θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στο 10ο πακέτο κυρώ-
σεων κατά της Μόσχας, δεδομένου ότι είναι συνεργός 
της ρωσικής κρατικής υποστήριξης της τρομοκρατίας. Κα-
λούν, επίσης, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις 
κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας και να συμπεριλάβουν 
σε αυτούς όλους όσοι είναι συνένοχοι στις πράξεις κατα-
στολής, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών και άλλων 
αξιωματούχων. Καταδικάζουν, τέλος, την εντατική παρε-
νόχληση και δίωξη των συνδικάτων της, καθώς και την 
καταστολή των εθνικών μειονοτήτων μέσω του κλεισίμα-
τος σχολείων και της καταστροφής της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς τους.

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανάπτυξη και ο αντί-
κτυπός τους σε τρίτες χώρες

Η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει σοβαρότερα υπόψιν τον αντί-
κτυπο που έχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες οι πολι-
τικές της, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές εγκρίνοντας 
σχετική έκθεση.  Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η Πολιτική 
Συνοχής για την Ανάπτυξη, μια υποχρέωση σύμφωνα με 
την οποία οι πολιτικές της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεά-
σουν τις αναπτυσσόμενες χώρες οφείλουν να είναι οι-
κονομικά και κοινωνικά συνεπείς με τους στόχους της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ,  αποτελεί νομικά δεσμευ-
τική υποχρέωση για την ΕΕ και έχει κατοχυρωθεί στις 
Συνθήκες της ΕΕ από το 1992. Ωστόσο, πρόσφατες μελέ-
τες κατέδειξαν σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή της αρ-
χής.  Η έκθεση περιλαμβάνει σαφείς προτάσεις για την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, σημειώνει σε σχόλιό της η εισηγήτρια Janina 
Ochojska (ΕΛΚ, Πολωνία).
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Highlight

Για την ΕΚΤ με την πρόεδρο Christine Lagarde.   Η επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) θα συζητήσει 
με την πρόεδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde για τα μέτρα της τράπεζας εν μέσω ενός ταραγμένου οικονομικού περιβάλλοντος 
που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Δευτέρα 20 Μαρτίου

 
Για την Silicon Valley Bank. Η επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) θα συζητήσει με τον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής José Manuel Campa  και τον πρόεδρο του εποπτικού μηχανισμού της ΕΚΤ (SSM) Andrea Enria 
για την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και τις επιπτώσεις της στην οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Τρίτη 21 Μαρ-
τίου

Για τα ναυτιλιακά καύσιμα. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου θα συνεχίσουν την προσπάθεια εξεύρεσης 
συμφωνίας  σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, την αύξηση χρήσης περισσότε-
ρων ανανεώσιμων πηγών και τη στήριξη του ναυτιλιακού τομέα για τη συμβολή του στο στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδε-
τερότητα έως το 2050. Τετάρτη 22 Μαρτίου

Για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Η επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) θα υιοθετήσει τη θέση της επί νομοσχεδίου για 
την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Η πρόταση αποτυπώνει νέες μορφές περιβαλλοντικών αδι-
κημάτων και τις προβλεπόμενες ποινές σε βάρος επιχειρήσεων και ατόμων. Τρίτη 21 Μαρτίου

Για τη Δικαιοσύνη με την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Laura Kövesi θα συζητήσει με τους ευρωβου-
λευτές των επιτροπών Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) και Ατομικών Ελευθεριών (LIBE) για τις δραστηριότητες της Ει-
σαγγελίας το 2022. Πέμπτη 23 Μαρτίου

Για τον προϋπολογισμό του 2021. Η επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) θα ψηφίσει επί της λεγόμενης διαδικα-
σίας αποδέσμευσης του 2021 όπου οι ευρωβουλευτές εξετάζουν πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ από την Επιτροπή 
και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τετάρτη 22 Μαρτίου

Για τη χρήση του λογισμικού Pegasus στην Ισπανία. Η εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού 
Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού (PEGA) θα μεταβεί στη Μαδρίτη για ενημέρωση, μετά τις καταγγελίες 
για χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού σε βάρος δημοσιογράφων, πολιτικών και μελών της κοινωνίας των πολιτών. Οι ευ-
ρωβουλευτές θα συναντηθούν με κυβερνητικά στελέχη, μέλη της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφους και δημόσιους 
λειτουργούς που έχουν στοχοποιηθεί από το Pegasus. Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Μαρτίου

Για το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Η επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών (LIBE) θα συζητήσει με τον επίτροπο Δικαιοσύ-
νης Didier Reynders, καθώς και με ειδικούς, για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία σχετικά με τη Δικαιοσύνη, στον 
απόηχο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πέμπτη 23 Μαρτίου

Ενόψει της επόμενης ολομέλειας. Οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 29-30 Μαρτίου που θα 
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Στη διάρκεια της ολομέλειας θα  τεθούν σε ψηφοφορία οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλί-
ες για την προώθηση της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών και για την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται μέσω δι-
αδικτύου. Θα συζητηθούν επίσης τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 23-24 Μαρτίου.

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η πρόσβαση στο νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί το  νερό 

δεν είναι απλώς ένα εμπορικό προϊόν - είναι ένας σπάνιος πόρος που πρέπει να προστατεύεται και να 

χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι δέχεται πιέσεις από πολλές χρήσεις και 

τομείς, όπως η γεωργία, η βιομηχανία, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η ενέργεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της νομοθετικής προστασίας 

των υδάτινων πόρων στην ΕΕ. Ήδη από το 2015 και σε απάντηση της πρωτοβουλίας «Right2Water» το 

ΕΚ κάλεσε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την απρό-

σκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε καθαρό νερό και σε υπηρεσίες αποχέτευσης με απόλυτο σεβασμό 

στο περιβάλλον και στη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων.

Συμμετέχουμε στο Upfront 2023

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετέχει στο Upfront 2023, την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Lifo και η 
Tsomokos με αντικείμενο την προώθηση της ισότητας και την ανάδειξη της διαφορετικότητας στον χώρο εργασί-
ας. Στόχος της εκδήλωσης είναι η μείωση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που εμποδίζουν την ισότιμη πρό-
σβαση και την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων που αντιμετωπίζονται με καχυποψία ή προκατάληψη όσον αφορά 
το φύλο, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την αναπηρία. Σε συζήτηση με 
θέμα «Συμπερίληψη στον χώρο εργασίας: Η επόμενη μέρα» θα ανταλλάξουν απόψεις οι Χριστίνα Λεϊμονή, Διευθύ-
ντρια Marketing & Operations, Microsoft Greece, Cyprus & Malta, Λία Μπερτσιάδου, Inflammation & Immunology Lead, 
Pfizer,  Παύλος Παπαευσταθίου, Partner, Boston Consulting Group, Αλέξης Πατέλης, Διευθυντής του Οικονομικού Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού και Ελβίρα Φόρτε, Υπεύθυνη Τύπου, Γραφείο του ΕΚ, με συντονιστή τον Νίκο Ευσταθίου, 
βοηθό αρχισυντάκτη, Lifo. To Upfront 2023 πραγματοποιείται στις 23 Μαρτίου στο Ωδείο Αθηνών. Για κράτηση θέσης 
πατήστε εδώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Δυτική Ελλάδα - Εκδήλωση στην Πάτρα

Στο πλαίσιο του  11ου  Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Regional Growth Conference (RGC), το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με τη συνεργασία της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνδιοργάνωσε ανοικτή εκδήλωση 
με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Δυτική Ελλάδα», το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στις 9 πμ, στο Συνεδριακό και 
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πάτρας. Στην αποστολή της ΕΕ σήμερα αναφέρθηκαν στις εισαγωγικές το-
ποθετήσεις τους ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, η αναπληρώτρια επικεφαλής 
της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελένη Παλαιολόγου και η επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Ελλάδας, Μαρία 
Βουτσινά. Τη συνεισφορά της ΕΕ στη Δυτική Ελλάδα παρουσίασαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριος 
Φαρμάκης, o ανώτερος εμπειρογνώμονας για Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, Χρήστος Γκόφας και ο Προϊστάμενος 
Μονάδας - Παρακολούθησης της εθνικής απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης καθώς και των Δράσεων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την Ελλάδα και την Κύπρο, Patrick Paquet. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσι-
ογράφος Γιάννης Παπαγεωργίου. Τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της κοινωνικής ψηφιοποίησης συζήτη-
σαν ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ, Ελλάδα), ο ανώτερος εμπειρογνώμονας της Γενικής Διεύθυνσης 
Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, Martin Ulbrich  και o συνιδρυτής του Code. Hub, Βασίλειος 
Βέλκος. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης.

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των Τεμπών

Τη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, κα-
θώς και τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διάστημα στη Μεσόγειο, τίμησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τηρώντας ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη των εργασιών της ολομέλειας. Απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές η 
πρόεδρος Roberta Metsola τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θρηνεί μαζί με τον ελληνικό λαό και τις οικογένειες 
των θυμάτων και ότι η ΕΕ παραμένει στο πλευρό τους.

Social Media Corner
Tα post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στα social media

Κωνσταντίνος
ΤΣΟYΤΣΟΠΛΙΔΗΣ
Επικεφαλής

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3271 011
Κιν.: +30 6973 699 886
constantinos.tsoutsoplides@eu-
roparl.europa.euconstantinos.tsoutso-
plides
@europarl.europa.eu

Άννα
ΕYΣΤΑΘΙΟY
Press officer

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3271 011
Κιν: +30 6951 786 752
anna.efstathiou@europarl.europa.eu
anna.efstathiou
@europarl.europa.eu

Ελβίρα
ΦΟΡΤΕ
Press officer

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8 - 10557 Αθήνα
Tηλ.: +30 210 3271 011
Κιν.: +30 6983 109 980
elvira.forte@europarl.europa.eu
elvira.forte
@europarl.europa.eu

Επικοινωνία

www.europarl.gr

Η εβδομάδα που πέρασε

Η Ευρώπη ανοίγει τον βηματισμό για την πράσινη μετάβαση και 
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
Περισσότερο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επιτάχυνση της 
πράσινης μετάβασης ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την υπερψήφιση νομοθετημάτων στην ολομέλεια  την 
εβδομάδα που πέρασε. Αναλυτικά, ο στόχος μείωσης των εκπομπών αναθεωρείται και, από 30% που ήταν έως σήμε-
ρα, ανεβαίνει στο 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Οι στόχοι μείωσης για κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με 
τον αναθεωρημένο κανονισμό, κυμαίνονται μεταξύ 10% και 50%, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη σχέση κόστους 
– αποτελεσματικότητας. Σημειώνεται ότι ο κανονισμός αφορά τις εκπομπές ρύπων από τις οδικές μεταφορές, τη θέρ-
μανση κτιρίων, τη γεωργία, τις μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τη διαχείριση αποβλήτων.  Όπως προβλέπεται 
στην αναθεώρηση, οι 27 χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι  δεν θα υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκ-
πομπής αερίων του θερμοκηπίου. «Οι νέοι κανόνες για τις εθνικές περικοπές εκπομπών διασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη 
μέλη θα συμβάλλουν στις προσπάθειες και ότι κλείνουν όλα τα κενά που υπήρχαν στην υφιστάμενη νομοθεσία», ανέ-
φερε η εισηγήτρια Jessica Polfjärd (ΕΛΚ, Σουηδία). Ο κανονισμός προωθείται προς έγκριση στο Συμβούλιο ώστε ακο-
λούθως να προχωρήσει η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Κλιματικά ουδέτερα κτίρια το 2050
Την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση στον αριθμό 
των ανακαινίσεων και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, ενέκριναν οι ευρωβουλευτές. Στόχος είναι να επιτευ-
χθεί κλιματική ουδετερότητα για τον κτιριακό τομέα έως το 2050, ενώ για τα αμέσως προσεχή χρόνια ορίζεται 
ότι από το 2028 και μετά όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν 
μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα κτίρια που 
ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες θα πρέ-
πει να έχουν φτάσει στην κλιματική ουδετερότητα δύο χρόνια 
πριν, το 2026. Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης που θα θεσπίσουν 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμούς στή-
ριξης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ιδιοκτητών ακινή-
των σε προγράμματα χρηματοδότησης. Από τους νέους κανόνες 
εξαιρούνται τα κτίρια μνημειακού χαρακτήρα, ενώ είναι δυ-
νατό να εξαιρούνται επίσης κτίρια που προστατεύονται για την 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ή ιστορική τους αξία, τεχνικά κτίρια, 
κτίρια που χρησιμοποιούνται προσωρινά, καθώς και χώροι λα-
τρείας. Ο εισηγητής Ciarán Cuffe (Πράσινοι, Ιρλανδία) σχολίασε ότι η αναθεωρημένη οδηγία θεσπίζει μία αναπτυ-
ξιακή στρατηγική που «θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες καλής ποιότητας δουλειές σε τοπικό επίπεδο στους 
τομείς των κατασκευών, των ανακαινίσεων, αλλά και των ΑΠΕ, βελτιώνοντας την ευμάρεια εκατομμυρίων Ευρωπαί-
ων». Το ΕΚ θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική μορφή της νομοθεσίας.

«Καταβόθρες άνθρακα» και βελτίωση της βιοποικιλότητας
Με την έγκριση της αναθεώρησης του κανονισμού για τη χρήση 
γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία αναμένεται να 
βελτιωθεί η απορρόφηση άνθρακα από φυσικές καταβόθρες 
(carbon sinks). Στόχος της παρέμβασης που ενέκριναν οι ευ-
ρωβουλευτές είναι να γίνει η ΕΕ η πρώτη κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρος έως το 2050 και να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα  στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αναλυτικά, ο 
στόχος της ΕΕ για το 2030 αναφορικά με τις καθαρές απορροφή-
σεις αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της γης, της αλλαγής 
χρήσης γης και της δασοκομίας ορίζεται σε 310 εκατ. τόνους 
ισοδύναμου CO2 και αυξάνεται κατά περίπου 15% σε σύγκριση 
με τις σημερινές τιμές. Όπως προβλέπεται στον αναθεωρημένο 
κανονισμό  τα κράτη μέλη θα μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν πιστωτικά μόρια για την απορρόφηση άνθρακα, 
ενώ  θεσπίζεται μηχανισμός αποζημιώσεων των κρατών μελών σε  περίπτωση φυσικών καταστροφών, όπως, για 
παράδειγμα, δασικές πυρκαγιές. Ο αναθεωρημένος κανονισμός «θα εξασφαλίσει ότι ο τομέας της γης θα συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς πλέον έχουμε θέσει έναν πιο φιλόδοξο στόχο και έχουμε θεσπίσει 
δικλείδες ασφαλείας», δήλωσε ο εισηγητής Ville Niinistö (Πράσινοι, Φινλανδία). Ο αναθεωρημένος κανονισμός θα 
πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο πριν δημοσιευθεί  στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για να τεθεί σε ισχύ 20 ημέ-
ρες αργότερα.

Για τη σταθερότητα της αγοράς και τα εναλλακτικά καύσιμα
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, τέλος, την επικαιροποίηση του κανονισμού σχετικά με το Αποθεματικό για τη σταθε-
ρότητα της αγοράς του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ΣΕΔΕ) της ΕΕ.  Σύμφωνα με την αναθε-
ώρηση, τουλάχιστον το 24% του πλεονάσματος της αγοράς και όχι λιγότερα από 200 εκατ. δικαιώματα θα πρέπει να 
τοποθετηθούν στο Αποθεματικό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Από την 1η Ιανουαρίου 2031 το ποσοστό πρόσληψης 
θα περιοριστεί στο 12% και τουλάχιστον 100 εκατ. δικαιώματα. Το αποθεματικό  θα επιτρέψει τη διατήρηση ενός 
ΣΕΔΕ και θα προστατεύει από την πτώση των τιμών του CO2 σε περίπτωση εξωγενών αναταράξεων. Επιπλέον το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο άναψε το πράσινο φως για την έναρξη διαπραγματεύσεων επί δύο νομοθετικών προτάσεων 
που έχουν ως στόχο να ενισχυθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πηγών με χαμηλά επίπεδα 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου. Η υπό διαμόρφωση νομοθεσία θα δη-
μιουργήσει ένα σύστημα πιστοποίησης και θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν ευκολότε-
ρα προμηθευτές για να επιλέγουν ανανεώσιμες πηγές και αέρια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αντί για 
ορυκτά καύσιμα.
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Το επόμενο EUseful θα είναι διαθέσιμο στις 27 Μαρτίου

Ανοίγει ο δρόμος για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτο-
φόλι - Νέο πλαίσιο για την ενθάρρυνση της ψηφιακής 
καινοτομίας

Τη διαπραγματευτική του θέση ενόψει των συζητήσεων 
με το Συμβούλιο για την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού 
ψηφιακού πορτοφολιού, στη βάση των προβλέψεων της 
οδηγίας eID (Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα), ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ενιαίο ψηφιακό πορτοφόλι 
θα δώσει στους πολίτες των 27 κρατών μελών τη δυνατό-
τητα να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους online χωρίς 
να απαιτείται η χρήση λύσεων που βασίζονται σε ιδιωτι-
κούς φορείς. Μετά την καθιέρωσή του, το ευρωπαϊκό ψη-
φιακό πορτοφόλι θα δίνει στους πολίτες απόλυτη πρό-
σβαση στα δεδομένα τους και οι ίδιοι θα είναι σε θέση να 
καθορίσουν ποιες πληροφορίες θα μοιράζονται με ποιους 
και πότε. Σε μία παράλληλη εξέλιξη σχετικά με την ψηφι-
ακή ανάπτυξη, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν τη νέα νο-
μοθεσία για την απομάκρυνση των εμποδίων που αποτρέ-
πουν την πρόσβαση επιχειρήσεων και καταναλωτών σε 
δεδομένα. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε αναμένεται να 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσι-
ών κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όπου 
απαιτείται μεγάλος όγκος δεδομένων για την «εκπαίδευ-
ση» των αλγορίθμων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την 
Επιτροπή, το 80% των βιομηχανικών δεδομένων δεν 
χρησιμοποιείται σήμερα. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
επιλέγουν ποια δεδομένα θα διαθέτουν προς χρήση από 
τρίτους, ενώ προβλέπεται η προστασία των εμπορικών 
μυστικών και λαμβάνονται μέτρα για την παράνομη μετα-
κίνηση δεδομένων. Η νέα νομοθεσία για τα δεδομένα ανα-
μένεται να ωφελήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία, ανέφερε ο εισηγητής Pila del Castillo 
Vera (ΕΛΚ, Ισπανία)

Προτάσεις για τις οικονομικές και κοινωνικές προτε-
ραιότητες του 2023

Η μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης της 
ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα και κατά προτίμηση 
πριν λήξει η περίοδος ισχύος της «ρήτρας διαφυγής» που 
ενεργοποιήθηκε λόγω της πανδημίας, επισημαίνουν οι ευ-
ρωβουλευτές, οι οποίοι ενέκριναν δύο εκθέσεις για τις 
προτεραιότητες σχετικά με την οικονομία, την κοινωνία 
και την εργασία.  Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν σε γενι-
κές γραμμές με τις προτάσεις της Επιτροπής που παρουσι-
άστηκαν στα τέλη του 2022, ωστόσο τονίζουν ότι η υπερ-
βολική εξάρτηση από τις αναλύσεις βιωσιμότητας 
χρέους μπορεί να υπονομεύσει τη διαφάνεια. Επιπλέον, 
καλούν την Επιτροπή να λάβει μέτρα για το αυξημένο κό-
στος ζωής και ζητούν τη δέσμευση τουλάχιστον 20 δισ. 
ευρώ για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος εγ-
γυήσεων για τα παιδιά. Κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να 
θεσπίσει νέα νομοθεσία που θα εγγυάται την πρόσβαση 
σε βασικές υπηρεσίες όπως η στέγαση, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η ύδρευση και η διαχείριση αποβλήτων, κα-
θώς και την απαγόρευση της αποσύνδεσης των ευάλω-
των νοικοκυριών από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. «Χρει-
αζόμαστε ένα κοινωνικοοικολογικό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
που θα είναι σε θέση να προστατεύει τους πολίτες μας», 
σχολίασε η εισηγήτρια Estrella Durá Ferrandis  (Σοσιαλι-
στές, Ισπανία). Η εισηγήτρια Irene Tinagli (Σοσιαλιστές, 
Ιταλία)  τόνισε ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλ-
λουμε προσπάθειες για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της 
αστάθειας στην πραγματική οικονομία, ώστε να διαφυλά-
ξουμε την ευημερία των πολιτών και την ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεών μας.»

Πρωτοβουλία για ενίσχυση των συστημάτων ελάχι-
στου εισοδήματος

Ψήφισμα υπέρ της έκδοσης οδηγίας για επαρκές ελά-
χιστο εισόδημα στην ΕΕ ενέκριναν οι ευρωβουλευτές, 
εκτιμώντας πως ένα τέτοιο σύστημα θα διασφαλίσει την 
ένταξη ανέργων στην αγοράς εργασίας.  Όπως αναφέ-
ρεται στο ψήφισμα, τα κράτη  μέλη πρέπει να αξιολογούν 
σε τακτική βάση τα εθνικά συστήματα ελάχιστου εισο-
δήματος και, εφόσον είναι απαραίτητο, να τα προσαρμό-
ζουν κατάλληλα ώστε να δημιουργείται ένα επαρκές δί-
χτυ κοινωνικής ασφάλειας που θα εγγυάται ένα ελάχιστο 
βιοτικό επίπεδο. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να αυ-
ξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ελάχι-
στου εισοδήματος και να γίνουν πιο προσιτά, ιδίως σε μη 
προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άστεγοι. 
Προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων στις 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η μη υιοθέτηση αυτού του εί-
δους συστημάτων από κάποιες χώρες, αλλά και το ψηφι-
ακό χάσμα.

Θερμά λόγια για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και 
το έργο που έχει επιτελέσει

Στη σχετική ετήσια έκθεσή τους με τις δραστηριότητες 
του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2021, 
οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν τη συμμετοχή του στην 
ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσί-
ας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η έκθεση για το έργο 
του θεσμού εγκρίθηκε με 602 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 
18 αποχές. Όπως αναφέρουν οι ευρωβουλευτές, το 2021 
ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  έκανε πολύτιμο έργο για 
την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές επιδο-
κίμασαν επίσης τις έρευνες του Διαμεσολαβητή σχετικά 
με τα γραπτά μηνύματα μεταξύ της προέδρου της Επι-
τροπής και του διευθύνοντος συμβούλου μιας φαρμα-
κευτικής εταιρείας στο πλαίσιο της προμήθειας εμβολίων 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Σύμφωνα με την 
έκθεση, τα μηνύματα κειμένου που σχετίζονται με τη δη-
μόσια πολιτική αποτελούν δημόσια έγγραφα που εμπί-
πτουν στον κανονισμό για τη διαφάνεια και η Επιτροπή θα 
πρέπει να ανταποκριθεί πλήρως στις αρχές της διαφάνει-
ας.

Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας των 
αστυνομικών αρχών

Το νέο πλαίσιο για τη διασυνοριακή συνεργασία μετα-
ξύ των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ 
ενέκριναν οι ευρωβουλευτές. Η νέα νομοθετική πρόταση  
προσβλέπει στην άρση των εμποδίων που παραμένουν 
σήμερα και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική συνεργα-
σία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών. 
Καθιστά τις πληροφορίες διαθέσιμες στις αστυνομικές 
αρχές άλλων κρατών μελών με όρους πρόσβασης ισοδύ-
ναμους με εκείνους που ισχύουν σε εγχώριες υποθέσεις. 
Επίσης, οι διατάξεις για την εμπιστευτικότητα διασφαλί-
ζουν ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προ-
σωπικών δεδομένων είναι ίδιες με εκείνες που ισχύουν 
για τις τοπικές υποθέσεις.  Για τη διεκπεραίωση των αιτη-
μάτων παροχής πληροφοριών ορίζονται εθνικά σημεία 
επαφής που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ενώ ο βα-
σικός δίαυλος επικοινωνίας θα είναι το σύστημα SIENA 
της Europol. Μετά την υιοθέτηση της οδηγίας από το Συμ-
βούλιο θα ακολουθήσει η δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρώσει την ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο σε 
12 μήνες.

Τρία χρόνια από το Brexit: Ικανοποίηση για το 
Windsor Framework αλλά οι προκλήσεις παραμέ-
νουν

Τρία χρόνια μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι απαιτούνται 
σημαντικές βελτιώσεις για τη διασφάλιση των δικαιω-
μάτων των πολιτών και ότι η εφαρμογή της συμφωνίας 
αποχώρησης έχει αμαυρωθεί από τις συνεχείς παραβι-
άσεις αλλά και τις απειλές για παραβιάσεις του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την απο-
δοκιμασία τους στις μονομερείς «περιόδους χάριτος» 
που χρησιμοποιήθηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου για να αποφύγουν την επιβολή συ-
νοριακών ελέγχων στη θάλασσα της Ιρλανδίας, οι οποίες 
συνιστούν σαφή παραβίαση του σχετικού πρωτοκόλλου. 
Παράλληλα, όμως, οι ευρωβουλευτές, εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για τη συμφωνία που είναι γνωστή 
ως Windsor Framework  και για τη δήλωση της κυβέρνη-
σης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα αποσύρει το αμφι-
λεγόμενο νομοσχέδιο για το Πρωτόκολλο της Βόρειας 
Ιρλανδίας. Ο εισηγητής Pedro Silva Pereira (Σοσιαλιστές, 
Πορτογαλία) σχολίασε ότι «το προσφάτως εξαγγελθέν 
Windsor Framework για μια ευέλικτη και αποτελεσμα-
τική εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία 
αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και 
αναμένουμε τώρα την πλήρη εφαρμογή του. Αυτή η νέα 
κοινή πολιτική αντίληψη μάς δίνει λόγους να πιστεύουμε 
ότι μπορούμε να γυρίσουμε μια σημαντική σελίδα στις 
σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου.»
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