
Χρειάζονται πράσινες και ψηφιακές λύσεις για την 
αστική κινητικότητα

Τη μετάβαση σε βιώσιμα μοντέλα όπως είναι τα δημόσια 
δίκτυα μεταφορών και το ποδήλατο προκρίνουν οι ευ-
ρωβουλευτές της επιτροπής Μεταφορών (TRAN) για την 
αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις 
πόλεις και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το προ-
σχέδιο του ψηφίσματος που ενέκρινε η επιτροπή σημειώ-
νει ότι η υποστήριξη λύσεων αστικής κινητικότητας με 
μηδενικές και χαμηλές εκπομπές ρύπων, όπως οι δημό-
σιες μεταφορές, η βιώσιμη ιδιωτική κινητικότητα, η κοινή 
χρήση αυτοκινήτων, τα ηλεκτρονικά ποδήλατα ή τα σκού-
τερ, θα φέρει ευέλικτες επιλογές στην αγορά και θα ενι-
σχύσει τον ανταγωνισμό για την παροχή καλύτερων, πιο 
υγιεινών, πιο αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών 
λύσεων για τους πολίτες. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν 
επίσης ότι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία 
δυστυχήματα 22.600 άνθρωποι σε όλη την ΕΕ και κα-
λούν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν  μέτρα 
για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, προ-
τείνεται η χρήση πράσινων και ψηφιακών λύσεων για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση του χρόνου μετα-
κινήσεων. Θα πρέπει να δοθεί στον καθένα η δυνατότητα 
να επιλέξει τον τρόπο μετακίνησής του, σχολίασε ο ειση-
γητής Andrey Novakov (ΕΛΚ, Βουλγαρία), προσθέτοντας 
ότι τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και παρεμβά-
σεις όπως η εναρμόνιση των τεχνικών χαρακτηριστικών 
στις λύσεις μικρο-κινητικότητας αυξάνουν την αποτελε-
σματικότητα των μεταφορών.

Metsola σε αρχηγούς κρατών μελών: Είμαστε ισχυ-
ρότεροι μαζί!

Την ανάγκη να ενισχυθεί η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία 
και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευ-
ρώπης υπογράμμισε η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola, 
σε ομιλία της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, πριν από 
τη  Σύνοδο Κορυφής στις 23-24 Μαρτίου στις Βρυξέλ-
λες. Απευθυνόμενη στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου η Metsola τόνισε ότι η ειρήνη πρέπει να παραμείνει 
ο απώτερος στόχος, όμως για να υπάρξει ειρήνη πρέ-
πει να υπάρξει Ουκρανία. Και δεν θα υπάρξει χωρίς 
την υποστήριξη της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε 
υπέρ της προμήθειας της Ουκρανίας με πυρομαχικά, ζή-
τησε την αυστηροποίηση των κυρώσεων σε βάρος της 
Ρωσίας και επανέλαβε την ανάγκη σύστασης διεθνούς 
δικαστηρίου που θα εξετάσει τα ρωσικά εγκλήματα σε 
βάρος της Ουκρανίας και των πολιτών της. Αναφερόμενη 
στην ανάπτυξη της Ευρώπης, τόνισε ότι η ενιαία αγορά 
της Ευρώπης αποτελεί εφαλτήριο για την είσοδο των ευ-
ρωπαϊκών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αγορές. Οι οι-
κονομίες της ΕΕ είναι ανταγωνιστικές και πρέπει να παρα-
μείνουν ανταγωνιστικές, σχολίασε, ενώ αναφερόμενη 
στο μεταναστευτικό υπογράμμισε την ανάγκη της αποτε-
λεσματικής προστασίας των συνόρων, της παροχής αρω-
γής στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη αλλά 
και της αντιμετώπισης των κυκλωμάτων διακίνησης.

Χρειάζεται αυστηρότερη εποπτεία της Επιτροπής 
στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) συνέ-
στησε την απαλλαγή του προϋπολογισμού της Επιτροπής 
για το 2021, ωστόσο εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις 
περιορισμένες επιλογές για τον έλεγχο της χρήσης της 
χρηματοδότησης ανάκτησης. Σύμφωνα με τους ευρω-
βουλευτές, ο έλεγχος επί των προγραμμάτων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας είναι σαφώς πιο χαλαρός σε σχέση με 
τους πόρους συνοχής ή τα κονδύλια που διατίθενται στον 
αγροτικό τομέα. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή 
να διασφαλίσει την παρουσία συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου στα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίζονται πε-
ριπτώσεις κακοδιαχείρισης και σύγκρουσης συμφερό-
ντων, ενώ ζητούν την καθιέρωση ενός μηχανισμού μέσω 
του οποίου θα υποβάλλονται καταγγελίες στην Επιτρο-
πή και τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα για περιστατικά απάτης.  
Επιπλέον εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι 
σε ορισμένες χώρες τα κονδύλια ανάκαμψης και ανθεκτι-
κότητας χρησιμοποιούνται σε αντικατάσταση εθνικών 
πόρων. Η εισηγήτρια Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία) 
σχολίασε ότι δεν υπάρχει ακόμα απόλυτη βεβαιότητα ότι 
τα κονδύλια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα φθάσουν 
εγκαίρως στους τελικούς δικαιούχους και δεν θα χρησι-
μοποιηθούν από τα κράτη μέλη για άλλους σκοπούς. Ο 
συνεισηγητής Jeroen Lenaers (ΕΛΚ, Κάτω Χώρες) επισή-
μανε ότι το Ελεγκτικό Συμβούλιο της ΕΕ διαπίστωσε ότι η 
Επιτροπή υπερεκτίμησε τη συνεισφορά του προϋπολογι-
σμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες για το κλίμα 
κατά 72 δισ. ευρώ. Ωστόσο, πρόσθεσε, συνιστά θετικό 
γεγονός η ευρεία υποστήριξη στην ενίσχυση της διαφά-
νειας και του ελέγχου των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ 
μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με επίκεντρο το Κα-
τάρ. Η απαλλαγή του προϋπολογισμού της ΕΕ του 2021 θα 
συζητηθεί στην ολομέλεια του ΕΚ στις 8-11 Μαΐου.

Ικανοποίηση για τις δωρεές ύψους 7 δισ. ευρώ για 
τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία - Συρία

Την ικανοποίησή τους για τα σημαντικά αποτελέσματα της 
διεθνούς διάσκεψης των δωρητών για την Τουρκία και τη 
Συρία εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές των επιτροπών Εξω-
τερικών Υποθέσεων (AFET) και Ανάπτυξης (DEVE). Κατά 
τη διάσκεψη συγκεντρώθηκαν δεσμεύσεις για τη διάθε-
ση 7 δισ. ευρώ για την ανακούφιση των πληγέντων στις 
σεισμόπληκτες περιοχές των δύο χωρών και την απο-
κατάσταση υποδομών. Αμέσως μετά τις σεισμικές δονή-
σεις η ΕΕ επέδειξε πραγματική αλληλεγγύη ενεργοποιώ-
ντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και στέλνοντας 
ομάδες διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια, σχολίασαν 
οι ευρωβουλευτές σε κοινή τους δήλωση. Τόνισαν, επί-
σης, ότι η οικονομική στήριξη θα πρέπει να διοχετευτεί 
μέσω αξιόπιστων εταίρων και να εκταμιευθεί με τον 
πλέον διαφανή και υπεύθυνο τρόπο. Ανέφεραν δε ότι η 
ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται αποκλει-
στικά βάσει των αναγκών και ότι όλες οι συνεισφορές  
πρέπει να είναι βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες και να 
αποσκοπούν στη διατήρηση των υφιστάμενων δημογρα-
φικών δομών.
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Γεφυρώνοντας το χάσμα αμοιβών.  Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν τη συμφωνία για μια νέα νομοθεσία που 
θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αποκαλύπτουν στο προσωπικό τους πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς που δί-
νουν. Στόχος της νομοθεσίας είναι να κλείσει το χάσμα αμοιβών μεταξύ εργαζομένων διαφορετικού φύλου. Πέμπτη 30 Μαρ-
τίου

 
Προστασία των online καταναλωτών. Συζήτηση και ψηφοφορία επί νέων κανόνων που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα στην 
ΕΕ, είτε πωλούνται μέσω διαδικτύου είτε σε παραδοσιακά καταστήματα, συμμορφώνονται με τις υψηλότερες απαιτήσεις 
ασφαλείας. Ο νέος νόμος περιλαμβάνει αποτελεσματικότερες διαδικασίες για την ανάκληση προϊόντων και την ανάκληση 
επικίνδυνων αγαθών που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Μαρτίου

Αποτελέσματα της εαρινής Συνόδου του Συμβουλίου. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 23-24 Μαρτίου στη διάρκεια συζήτησης με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Charles Michel και την πρόεδρο 
της Επιτροπής Ursula von der Leyen. Τετάρτη 29 Μαρτίου

Το κράτος δικαίου στην ΕΕ. Συζήτηση και ψήφιση επί της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών 
αξιών της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επισημάνουν την επιδείνωση του κράτους δικαίου και ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες ανησυχίες για ορισμένα κράτη μέλη. Πέμπτη 30 Μαρτίου

Κλιματική αλλαγή. Θα τεθεί υπό συζήτηση και ψήφιση νομοθετική πρωτοβουλία για τη μείωση των εκπομπών φθοριού-
χων αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να συμβάλει περαιτέρω στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα. 
Η νέα νομοθεσία προβλέπει επίσης πρόσθετες μειώσεις των εκπομπών ουσιών που βλάπτουν το όζον. Συζήτηση Τετάρτη 29, 
ψηφοφορία Πέμπτη 30 Μαρτίου

Μετανάστευση και άσυλο.  Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) θα ψηφίσει επί τεσσάρων βασικών νομοθετικών προ-
τάσεων του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων κανόνων για 
τις διαδικασίες ασύλου, τη διαχείριση των αφίξεων, τον έλεγχο στα σύνορα και την αντιμετώπιση κρίσεων. Τρίτη 28 Μαρτίου

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) και η επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών (LIBE) θα υιοθετήσουν την πρόταση για ένα νέο πλέγμα μέτρων που θα ενισχύσουν την αντιμετώπιση της νο-
μιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Τρίτη 28 Μαρτίου

TikTok και Twitter. Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) θα συζητήσει με την Επιτροπή για την εφαρμογή της Πράξης 
για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και την προστασία των καταναλωτών στις μεγάλες πλατφόρμες και κυρίως στο TikTok και το 
Twitter. Θα συζητηθούν επίσης η υλοποίηση των κανόνων της ΕΕ για τον ενιαίο φορτιστή και για το δικαίωμα των κατανα-
λωτών στην επισκευή. Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Μαρτίου

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η αξιοπρέπεια και η ελευθερία είναι βασικά θεμελιώδη δικαιώματα, η προστασία των οποίων αναδει-

κνύεται στις Συνθήκες της ΕΕ. Ωστόσο η προστασία της προσωπικής ελευθερίας δεν περιορίζεται εντός 

των ορίων της Ευρώπης, καθώς πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που έρχονται 

προς πώληση στα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα υποχρεωτικής εργασίας. Το Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων και μηχανισμών 

που θα αντιμετωπίσουν σύγχρονες μορφές δουλεμπορίου και επισημαίνει την ανάγκη να απαγορευτεί η 

εισαγωγή αγαθών που παράγονται κατά παράβαση κάθε έννοιας προστασίας της αξιοπρέπειας και της 

ελευθερίας.

Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης ο εθνικός νικητής του Βραβείου Καρλομάγνος για το 2023!

Με το «Παιχνίδι της Επιρροής» το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης αναδείχθηκε νικητής για την Ελλάδα για το Βραβείο 
Καρλομάγνος για τη Νεολαία 2023. Εμπνευστής του παιχνιδιού είναι ο μαθηματικός Στάθης Κουκουλάς και στον τελι-
κό σχεδιασμό και την υλοποίηση συμμετείχαν οι μαθητές Μαρία Κατσανεβάκη, Αγγελική Αναγνώστου, Βασιλική Μπά-
λιακα, Δανάη Γούτου, Βαρβάρα Δάλα, και η βιολόγος του ΜΣΜ, Αναστασία Κατσαρού. Το «Παιχνίδι της Επιρροής» εί-
ναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής, τύχης, διπλωματίας και διαχείριση πόρων χτισμένο γύρω από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  Στο παιχνίδι εξομοιώνεται η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τους ευρωβουλευτές, τις επι-
τροπές και τη δυνατότητα επιρροής τους στη διαμόρφωση των αποφάσεων για την Ευρώπη. Για δεύτερη συνεχόμε-
νη χρονιά, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου», με δράσεις που διαρκούν όλο το σχολικό έτος, από μία ομάδα 12 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών. Γνωρί-
στε όλους τους εθνικούς νικητές το Βραβείου Καρλομάγνος για τη Νεολαία 2023.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετέχουν στο Star 
Forum 2023 με συζήτηση που θα αναφέρεται στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχρονικά, στην αναπτυξια-
κή πορεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σε όλα τα επίπεδα. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
31 Μαρτίου στις 9:30 πμ και θα συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ, οι Γιάν-
νης Σακιώτης και Ειρήνη Βλαχάκη από την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής, η Μαριάννα Ναθαναήλ από τον Όμιλο της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ο Φάνης Σπανός, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η 
δημοσιογράφος Λένα Παρασκευά. Για δηλώσεις συμμετοχής ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Σεμινάριο στο πλαίσιο του 53ου Πανελλήνιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού 
Τύπου

Στην Αρκαδία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 17-19 το 53ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συ-
ντακτών Επαρχιακού Τύπου, στο οποίο πανεπιστημιακοί, ερευνητές και δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε διάλογο με 
εισηγήσει και προτάσεις που αφορούν επίκαιρα προβλήματα στον δημοσιογραφικό χώρο, τα περιφερειακά Μέσα 
Ενημέρωσης, την ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τους δημο-
σιογράφους με τη συνεργασία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της  
Επιτροπής στην Ελλάδα και με θέμα «Θέματα και εργαλεία του Ευρωπαϊκού ρεπορτάζ». Το σεμινάριο πραγματοποι-
ήθηκε με τη συνεργασία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Υπεύθυνη Τύπου Άννα Ευ-
σταθίου, καθώς και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με τον Συντονιστή της ομάδας πολι-
τικής & ΜΜΕ Γιάννη Σακιώτη. 

Εκδήλωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct πραγματοποιεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρ-
τη 29 Μαρτίου, ώρες 18:00-20:00, σχετικά με τις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται για μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναμένεται 
να δώσουν το παρών ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  Δημήτρης Παπαδημούλης (Η Αριστερά, Ελλάδα), 
στελέχη της  Επιτροπής  και εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης. Κατά την εκδήλωση αναμένεται να αναφερθούν 
τα  χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι επιχορηγήσεις από 
τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού και τα δανειοδοτικά προγράμματα από 
το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εισαγωγική ομιλία 
θα απευθύνει ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Τη συζήτηση θα  συντο-
νίσει η δημοσιογράφος Κωσταντίνα Πετούση. Για δηλώσεις συμμετοχής επιλέξτε αυτόν τον σύνδεσμο. Η εκδήλωση 
συνδιοργανώνεται από τα Europe Direct Βορείου Αιγαίου, Αττικής-Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Κεντρικής Μακεδονίας-Perrotis Col-
lege, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Πειραιά και Πελοποννήσου.

Metsola: Η έννοια της Ευρώπης είναι το παν για εκατομμύρια ανθρώπους

Σε ομιλία της στο Πανεπιστήμιο Harvard η πρόεδρος Roberta Metsola τόνισε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αναπτύξουν 
ισχυρότερους και αμοιβαία επωφελείς δεσμούς για την οικονομία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Για εκατομμύ-
ρια ανθρώπους η έννοια της Ευρώπης είναι το παν, υπογράμμισε η Metsola για να προσθέσει ότι  η Ευρώπη, δεν είναι 
απλώς ένας προορισμός, αλλά είναι τρόπος ζωής. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται ένα καθήκον και 
μία ευθύνη και δεν πρέπει να φοβούνται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, πρόσθεσε. Υπογράμμισε επίσης ότι όπως έδειξε 
η 24η Φεβρουαρίου 2022 με τη βάναυση ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η μάχη έναντι της απολυταρχίας συνεχίζεται 
και δεν τελείωσε το 1989 με την πτώση του Τείχους. Η Ουκρανία υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες, ανέφερε, προ-
σθέτοντας ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη γνωρίζουν πολύ καλά τι διακυβεύεται στην 
Ουκρανία. Μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο της Ιστορίας και να στείλουμε την επιθετικότητα και τον ιμπεριαλισμό 
στα βιβλία της Ιστορίας όπου και ανήκουν, επισήμανε. 

«Αυτοψία» της PEGA στην Ισπανία

Δέκα ευρωβουλευτές της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοι-
χου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης (PEGA) επισκέφθηκαν τη Μαδρίτη και είχαν συναντήσεις με εκ-
προσώπους της κυβέρνησης, τοπικών αρχών, δημοσιογράφους και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Στη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων ο πρόεδρος της επιτροπής  Jeroen Lenaers  (ΕΛΚ, Κάτω 
Χώρες) ανέφερε ότι η επίσκεψη, όπως οι αντίστοιχες επισκέψεις σε Ισραήλ, Πολωνία, Ελλάδα, Κύπρο και Ουγγαρία, 
έδωσε στους ευρωβουλευτές χρήσιμα στοιχεία καθώς προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για την προστασία των πολι-
τών και των επικοινωνιών τους. Από την πλευρά της η εισηγήτρια Sophie In ‘t Veld (Renew, Κάτω Χώρες) σχολίασε με-
ταξύ άλλων ότι ο σημερινός ορισμός της απειλής κατά της εθνικής ασφάλειας είναι πολύ ευρύς και λείπουν τόσο η δια-
φάνεια όσο και ουσιαστικές διορθωτικές ενέργειες για όσους έχουν γίνει στόχοι κατασκοπευτικού λογισμικού.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Επί τάπητος τα επιτόκια και οι αναταράξεις στο διεθνές τραπεζικό 
σύστημα
Η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η στρατηγική για τη μείωση του πλη-
θωρισμού μέσω της αύξησης των επιτοκίων ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν κατά την ακρόαση της προέδρου της 
ΕΚΤ Christine Lagarde από την επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON). Η ΕΚΤ είναι σε επιφυλα-
κή ώστε να διασφαλίσει την νομισματική σταθερότητα και τη σταθερότητα των τιμών, σημείωσε η πρόεδρος Lagarde, 
προσθέτοντας ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι πλήρως εξοπλισμένη προκειμένου να προσφέρει ρευστότητα στο τρα-
πεζικό σύστημα της ευρωζώνης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Ορισμένοι ευρωβουλευτές απηύθυναν ερωτήματα σχετικά 
με τη στρατηγική της ΕΚΤ αλλά και την κατάσταση στις διεθνείς αγορές μετά τα προβλήματα στην Silicon Valley Bank 
και την Credit Suisse. Άλλα μέλη ζήτησαν ενημέρωση σχετικά με το ποια άλλα εργαλεία, εκτός από την αύξηση των 
επιτοκίων, μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ. Εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για τα επίμονα διαφορετικά ποσοστά 
πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών και ότι η ΕΚΤ πρέπει να κάνει περισσότερα για να στηρίξει τα κράτη μέλη της 
ανατολικής Ευρώπης. Σε άλλη συνεδρίαση, οι ευρωβουλευτές της ECON αντάλλαξαν απόψεις με τον πρόεδρο του Eνι-
αίου Eποπτικού Mηχανισμού της ΕΚΤ (SSM) Andrea Enria και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) José 
Manuel Campa, σχετικά με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά την άνοδο των επιτοκίων. Συζητήθηκαν επίσης 
οι επιπτώσεις από την κατάρρευση της αμερικανικής Silicon Valley Bank, με ορισμένους ευρωβουλευτές να σχολιάζουν 
ότι η τράπεζα δεν θα είχε καταρρεύσει, αν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές την είχαν αντιμετωπίσει ως συστημικό οργα-
νισμό.

www.europarl.europa.eu

Συμφωνία για πιο «πράσινα» καύσιμα στη ναυτιλία

Κλιμακωτή μείωση των εκπομπών ρύπων από τα 
ναυτιλιακά καύσιμα αρχής γενομένης από το 2025 προβλέ-
πει η άτυπη συμφωνία στην οποία κατέληξαν Κοινοβούλιο 
και Συμβούλιο. Τα πλοία θα πρέπει να μειώσουν σταδι-
ακά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες 
το 2020 έφταναν 91,16 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) ανά megajoule ενέργειας. Ο στόχος για τη μείωση, 
όπως περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα “Fit for 55”, είναι 
80% από το 2050. Ως πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας 
ορίζονται τα πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 5.000 
τόνων, καθώς και το σύνολο της ενέργειας που χρησιμο-
ποιείται από πλοία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια 
ή μεταξύ αυτών, καθώς και για το 50% της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται εν πλω όταν ο λιμένας αναχώρησης ή άφι-
ξης βρίσκεται εκτός της ΕΕ ή σε εξόχως απόκεντρες περιο-
χές της ΕΕ. Επιπλέον, από το 2030 τα φορτηγά πλοία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα επιβατηγά πλοία 
θα υποχρεούνται να ηλεκτροδοτούνται από την ξηρά για 
όσο διάστημα παραμένουν αγκυροβολημένα σε αποβά-
θρας σημαντικών λιμανιών της ΕΕ. «Καμία άλλη παγκό-
σμια δύναμη δεν έχει συντάξει ένα τόσο ολοκληρωμένο 
πλαίσιο για την αντιμετώπιση των εκπομπών στη θάλασ-
σα. Είναι μια ιστορική στιγμή», υπογράμμισε ο εισηγητής 
Jörgen Warborn (ΕΛΚ, Σουηδία). Η συμφωνία θα πρέπει να 
εγκριθεί από την επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων 
του Συμβουλίου και την επιτροπή Μεταφορών (TRAN) και, 
στη συνέχεια, από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 
σύνολό τους.

Αυστηρότερες κυρώσεις για τα περιβαλλοντικά 
εγκλήματα

Την εφαρμογή αυστηρότερων κυρώσεων σε όσους πα-
ραβιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία με ενέργει-
ες όπως η παράνομη υλοτόμηση και αλιεία, η φθορά υδά-
τινων αποθεμάτων, η μόλυνση που προέρχεται από πλοία, 
η παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά, 
οι εμπρησμοί και η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημέ-
νων οργανισμών, ζητούν οι ευρωβουλευτές της επιτρο-
πής Νομικών Θεμάτων (JURI). Σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», οι επιχειρήσεις που παρανομούν 
θα πρέπει να εργάζονται για την αποκατάσταση του πε-
ριβάλλοντος, να αποζημιώνουν τα θύματα και να ανα-
λαμβάνουν όλα τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας. Οι 
ευρωβουλευτές προσάρμοσαν επίσης τις προθεσμίες πα-
ραγραφής των ποινικών αδικημάτων, ώστε να ξεκινούν 
από το σημείο της ανακάλυψής τους και όχι από τη στιγ-
μή της τέλεσής τους. Καλούν, επίσης, τα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν την υποβολή ανώνυμων καταγγε-
λιών για περιβαλλοντικά εγκλήματα και να ενισχύσουν 
τη διασυνοριακή συνεργασία με τη συμμετοχή και φο-
ρέων όπως οι Eurojust, OLAF, Europol και ο Ευρωπαίος 
Εισαγγελέας. Τη σημασία της αντιμετώπισης των συγκε-
κριμένων εγκλημάτων επεσήμανε ο εισηγητής Antonius 
Manders (ΕΛΚ, Κάτω Χώρες) τονίζοντας ότι ένα κομβικό 
σημείο στην προτεινόμενη οδηγία είναι η επένδυση  τόσο 
σε προληπτικά μέτρα όσο και σε μέτρα επιβολής του 
νόμου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής εκπαί-
δευσης στους δικαστές και τις αστυνομικές αρχές. Η έκθε-
ση αναμένεται να αποτελέσει τη θέση των ευρωβουλευ-
τών για τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη.

Περισσότεροι πόροι για την προώθηση της υγιεινής 
διατροφής στα ευρωπαϊκά σχολεία

Την ενίσχυση των προγραμμάτων διανομής φρούτων, λα-
χανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στην προσχολι-
κή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ζητεί 
η επιτροπή Γεωργίας (AGRI) σε προσχέδιο ψηφίσματος 
το οποίο εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία. Ο περιορι-
σμένος προϋπολογισμός των σχολείων έχει αποτρέψει 
την επέκταση των σχετικών προγραμμάτων σε περισσό-
τερους μαθητές, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές που ζη-
τούν την αύξηση των σχετικών κονδυλίων. Τα μέλη της 
επιτροπής υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον το 10% της χρη-
ματοδότησης που διατίθεται κάθε χρόνο από την ΕΕ και 
τις εθνικές ενισχύσεις, θα πρέπει να προορίζεται για μέτρα 
που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχε-
τικά με τη διατροφική αξία των τροφίμων. Τα φρούτα, τα 
λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που θα διανέμο-
νται στα σχολεία της ΕΕ θα πρέπει να είναι μη επεξεργα-
σμένα, βιολογικά, τοπικής παραγωγής και με ενδείξεις 
ποιότητας, λένε οι ευρωβουλευτές. Σημειώνεται ότι κατά 
την περίοδο 2017–2023 τα συγκεκριμένα προγράμματα 
έφτασαν μόλις σε 16 εκατ. από τους συνολικά 76 εκατ. μα-
θητές της ΕΕ.

Πρωτοβουλία κατά της φοροαποφυγής και του ξε-
πλύματος βρώμικου χρήματος

Σειρά συστάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση πρακτι-
κών όπως η φοροαποφυγή και παράνομων πρακτικών 
όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηρι-
ότητα υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Οι-
κονομικών & Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) και της 
υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων (FISC). Η σχετική 
έκθεση, αξιοποιεί τις αποκαλύψεις των Panama Papers 
και παρόμοιων ερευνητικών προσπαθειών, ζητεί να αξι-
οποιηθεί η δυναμική για την εφαρμογή της προτεινόμε-
νης νομοθεσίας, να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση για 
την ορθή εφαρμογή και επιβολή των όσων έχουν ήδη 
συμφωνηθεί, και διατυπώνει προτάσεις για μια σειρά 
απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που. Μεταξύ άλλων δια-
τυπώνονται προτάσεις για την προστασία των δημοσιο-
γράφων και των μαρτύρων κοινού συμφέροντος, για 
τον καλύτερο έλεγχο των συνδεδεμένων μερών και για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πρακτικών 
που μπορούν να παρεμποδίσουν τη συλλογή φόρων. Σχο-
λιάζοντας την υπερψήφιση της έκθεσης ο εισηγητής Niels 
Fuglsang (Σοσιαλιστές, Δανία) υπογράμμισε πως για πρώ-
τη φορά δίνεται ένα σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτι-
κές που βλάπτουν τη συλλογή φόρων.
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