
Συζήτηση για τα αποτελέσματα της Συνόδου του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου

Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, η 
υποστήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η κα-
τάσταση στην Ουκρανία κυριάρχησαν στη συζήτηση που 
είχαν οι ευρωβουλευτές με τον πρόεδρο του Συμβουλί-
ου Charles Michel και την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula 
von der Leyen. Ορισμένοι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι εί-
ναι αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να αντιμε-
τωπιστεί η διαρροή θέσεων εργασίας και βιομηχανι-
κής ισχύος από την Ευρώπη προς άλλους προορισμούς 
ανά τον κόσμο, ενώ επισημάνθηκε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει 
να έχει μία φωνή απέναντι σε τρίτες χώρες όπως η Κίνα 
και να μειωθεί η εξάρτησή της από τρίτες χώρες. Επι-
πλέον, αρκετοί ευρωβουλευτές σημείωσαν στη διάρκεια 
της συζήτησης ότι η ΕΕ πρέπει να συνάψει περισσότερες 
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και να επικαιροποιήσει 
κάποιες από τις ισχύουσες, καθώς και ότι η ΕΕ πρέπει να 
προστατεύσει και να ενισχύσει τις διατλαντικές της σχέ-
σεις.

Πρεμιέρα για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων την 
Ημέρα της Ευρώπης

Στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, ξεκινάει το Ευρωπαϊκό 
Έτος Δεξιοτήτων που έχει ως στόχο την προώθηση τα-
λέντων, τη βελτίωση των προσόντων και την απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων έχει 
ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και διαλόγου 
με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο επιχειρήσεων, 
τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους μη κερ-
δοσκοπικούς παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών, ενσωμα-
τώνοντας παράλληλα περισσότερα άτομα στην αγορά ερ-
γασίας - ιδίως γυναίκες, νέους, άτομα με αναπηρία, άτομα 
που προέρχονται από μειονεκτικό και διαφορετικό υπό-
βαθρο και εκτοπισμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
των Ουκρανών προσφύγων. Τα κράτη μέλη καλούνται να 
διαθέσουν επαρκείς πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο+, τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότη-
τας, τα προγράμματα «Ψηφιακή Ευρώπη», το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», το Erasmus+ και άλλα προγράμματα 
που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Μεταναστευτικό: Ξεκινά η μεταρρύθμιση του ευρω-
παϊκού πλαισίου

Πράσινο φως για τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών 
ασύλου και διαχείρισης της μετανάστευσης άναψαν οι 
ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών 
(LIBE). Αναλυτικά, η επιτροπή εισάγει τροπολογίες στα 
κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται ποιο κράτος μέλος 
είναι αρμόδιο για την εξέταση ενός αιτήματος παροχής 
ασύλου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της θα ενεργούν από κοινού για τη διαχείριση του ασύ-
λου και της μετανάστευσης, ενώ προβλέπεται συνερ-
γασία με τρίτες χώρες σε μια σειρά από θέματα όπως η 
επανεισδοχή και η νόμιμη μετανάστευση.  Τα κράτη μέλη 
που βρίσκονται υπό πίεση λόγω του μεγάλου αριθμού 
αφίξεων μεταναστών και αιτούντων άσυλο θα μπορούν 
να επωφεληθούν από εθελοντικές πράξεις αλληλεγγύ-
ης από άλλα κράτη μέλη με τη μορφή μετεγκαταστάσε-
ων ή με την ανάπτυξη υποδομών. Η LIBE ενέκρινε επίσης 
νέους κανόνες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιο-
λόγησης των αιτήσεων ασύλου και εξέτασης των μετανα-
στών. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η διαδικασία εξέτασης 
δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από πέντε ημέρες, 
με δυνατότητα παράτασης σε 10 ημέρες κατά τη διάρ-
κεια κρίσεων. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ταυτοποίηση, 
λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, ελέγχους ασφαλείας 
και προκαταρκτική αξιολόγηση της υγείας του προσώπου 
και, ακολούθως, οι αρμόδιες αρχές  θα μπορούν στη συ-
νέχεια να επιλέξουν την κατάλληλη διαδικασία για διε-
θνή προστασία ή επιστροφή. Αναφορικά με τη νόμιμη με-
τανάστευση, η θέση που υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές 
της LIBE προβλέπει ότι οι μετανάστες που είναι κάτοχοι 
άδειας παραμονής θα μπορούν να μεταβούν σε άλλο κρά-
τος μέλος για εργασία ή σπουδές χωρίς να απαιτούνται 
επιπλέον διαδικασίες. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν, επί-
σης, τη μείωση στα τρία χρόνια -από πέντε που είναι σή-
μερα- της περιόδου που απαιτείται προκειμένου κάποιος 
να λάβει άδεια παραμονής. Οι ευρωβουλευτές συμφώ-
νησαν επίσης να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους 
υπουργούς της ΕΕ για την τελική μορφή του νέου κανο-
νιστικού πλαισίου. Οι αποφάσεις αναμένεται να ανακοι-
νωθούν στην ολομέλεια στις 17-20 Απριλίου και αν δεν 
υπάρξουν αντιρρήσεις, οι συνομιλίες με το Συμβούλιο 
μπορούν να ξεκινήσουν μόλις αυτό είναι έτοιμο.

Πιο πυκνό δίκτυο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων 
στην Ευρώπη

Οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων θα έχουν σύντομα πε-
ρισσότερους σταθμούς φόρτισης στη διάθεσή τους 
όταν κινούνται στους ευρωπαϊκούς δρόμους, μετά την 
ανεπίσημη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο και η οποία είναι μέρος 
του προγράμματος “Fit for 55”. Αναλυτικά, έως το 2026 
θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας 
φορτιστής ισχύος 400 kW ανά 60 χλμ. στο βασικό 
δίκτυο TEN-T αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυ-
κλοφορίας της ΕΕ, ενώ η ισχύς των μονάδων θα πρέπει 
να αυξηθεί στα 600 kW έως το 2028.  Επιπλέον θα υπάρ-
χει ένας σταθμός φόρτισης ανά 120 χλμ. για χρήση από 
φορτηγά και λεωφορεία. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί 
θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στους μισούς βασικούς 
δρόμους της ΕΕ μέχρι το 2028 και με ισχύ 1400kW έως 
2800 kW ανάλογα με τον δρόμο,. Επίσης, το συγκεκριμέ-
νο δίκτυο θα συμπληρωθεί από το 2028 με δύο σταθμούς 
φόρτισης για φορτηγά στους προστατευμένους χώρους 
στάθμευσης. Η ίδια συμφωνία προβλέπει την τοποθέτη-
ση σταθμών ανεφοδιασμού οχημάτων με υδρογόνο ανά 
200 χλμ. στο οδικό δίκτυο ΤΕΝ-Τ έως το 2031. Προβλέπε-
ται επίσης η εγκατάσταση πληροφοριακών επισημάνσε-
ων σε όλους τους σταθμούς για το κόστος της χρέωσης, 
ενώ η Επιτροπή θα θέσει σε λειτουργία μία βάση δεδομέ-
νων με πληροφορίες για το κόστος και τον χρόνο αναμο-
νής ανά σταθμό φόρτισης. Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη της υποδομής για τα εναλλακτικά καύσιμα 
και θα διασφαλίσουν ότι η οδήγηση και η φόρτιση ενός 
αυτοκινήτου νέας γενιάς θα είναι εξίσου απλή με εκεί-
νη ενός οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης, σχο-
λίασε ο εισηγητής Ismail Ertug (Σοσιαλιστές, Γερμανία). 
Η συμφωνία θα προωθηθεί στην επιτροπή Μεταφορών 
(TRAN) και ακολούθως στην ολομέλεια και το Συμβούλιο.

Μέτρα για διαφάνεια στην αγορά και αντιμετώπιση 
του greenwashing

Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) ενέκρινε τη δια-
πραγματευτική της θέση επί νομοσχεδίου που αποσκοπεί 
στην αντιμετώπιση των παραπλανητικών περιβαλλοντι-
κών ισχυρισμών.  Βασική προτεραιότητα του νομοσχεδί-
ου είναι να βελτιωθεί η σήμανση των προϊόντων ώστε 
οι καταναλωτές να πραγματοποιούν φιλικές προς το πε-
ριβάλλον επιλογές και να ενθαρρύνονται οι εταιρείες στη 
διάθεση ανθεκτικότερων και πιο βιώσιμων προϊόντων. 
Οι ευρωβουλευτές προτείνουν την απαγόρευση γενι-
κόλογων περιβαλλοντικών ισχυρισμών όπως «φιλι-
κός προς το περιβάλλον», «φυσικός», «βιοδιασπώμενος», 
«κλιματικά ουδέτερος» ή «οικολογικός». Οι εταιρείες πα-
ραγωγής δεν θα επιτρέπεται πλέον να διαφημίζουν τα 
προϊόντα τους με τέτοιους γενικούς όρους εάν οι ισχυρι-
σμοί δεν μπορούν να τεκμηριωθούν ή δεν συνοδεύονται 
από λεπτομερή στοιχεία ή πληροφορίες. Επιπλέον, δεν 
θα είναι πλέον δυνατό να διατίθεται στην αγορά ένα προ-
ϊόν με την αναφορά ότι είναι «κατασκευασμένο με ανα-
κυκλωμένο υλικό», εάν αυτό αφορά μόνο στη συσκευ-
ασία του. Προβλέπεται επίσης η απαγόρευση επίκλησης 
υπερβολικών ισχυρισμών σχετικά με τη διάρκεια ζωής 
ενός προϊόντος και η αντικατάσταση αναλώσιμων, όπως 
τα δοχεία μελάνης εκτυπωτών, νωρίτερα από το απαραί-
τητο. Η εισηγήτρια Biljana Borzan (Σοσιαλιστές, Κροατία)  
υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνο-
νται σωστά και τα νόμιμα δικαιώματά τους πρέπει να προ-
στατεύονται και να ενισχύονται. Η ολομέλεια θα πρέπει 
να εγκρίνει τη θέση της επιτροπής, ώστε να ξεκινήσουν 
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.
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Highlight

Στη Σιγκαπούρη για την προστασία των καταναλωτών. Αντιπροσωπεία της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς  (IMCO) θα με-
ταβεί στη Σιγκαπούρη για να συζητήσει τελωνειακά θέματα και να εξετάσει την εμπειρία της Σιγκαπούρης στην ψηφιακή οι-
κονομία και στην προστασία των καταναλωτών στις ψηφιακές αγορές. Δευτέρα 3 έως Παρασκευή 7 Απριλίου

 
Στην Ιταλία για θέματα μεταφορών. Η επιτροπή Μεταφορών (TRAN) θα μεταβεί στη Γένοβα και τη Φλωρεντία, προκειμέ-
νου να κάνει απολογισμό της ανάπτυξης διευρωπαϊκών έργων. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να επισκεφθούν την Hitachi 
Rail, η οποία κατασκευάζει τρένα υψηλής ταχύτητας. Δευτέρα 3 έως Τετάρτη 5 Απριλίου

Στη Νότια Αφρική για το διεθνές εμπόριο. Ευρωβουλευτές της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) και ο πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Νότια Αφρική θα μεταβούν στην Πρετόρια, το Γιοχάνεσμπουργκ και το Κέιπ Τάουν για 
να συζητήσουν θέματα διμερούς συνεργασίας. Δευτέρα 3 έως Παρασκευή 7 Απριλίου

Στην Κένυα για την αναπτυξιακή πολιτική. Αντιπροσωπεία της επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) θα επισκεφθεί το Ναϊρόμπι και 
εργοτάξια στην περιοχή για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της στήριξης της ΕΕ στους αναπτυξιακούς στόχους της Κένυας. Οι ευ-
ρωβουλευτές θα συναντηθούν με βουλευτές της Κένυας και εκπροσώπους της κυβέρνησης. Δευτέρα 3 έως Τετάρτη 5 Απριλίου

Η εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Υπολογίζεται ότι το 0,6% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, 

ενώ πολλοί από αυτούς βρίσκονται στο περιθώριο ή κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Σε ψήφισμά 

του για τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ξε-

κάθαρα την την έρευνα, τις κοινωνικές επενδύσεις και τις στοχευμένες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ 

για προγράμματα και υπηρεσίες που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για τη στήριξη της μακροπρό-

θεσμης ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Προτείνει επίσης να χρηματοδοτηθεί η καινοτομία στην παροχή 

υπηρεσιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται σε υποστηρικτικές τεχνολογίες. Επιπλέον, το 

ΕΚ στηρίζει τις πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την έρευ-

να για την εξέλιξη του εγκεφάλου κατά τη βρεφική ηλικία.

1-3 Απριλίου: Το Γραφείο του ΕΚ στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη «μετακομίζει» για το τετραήμερο 31 Μαρτίου - 3 Απριλίου το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου στην Ελλάδα για σειρά εκδηλώσεων. Αναλυτικά, το Σάββατο 1η Απριλίου πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του 
Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Perrotis College συνάντηση των Σχολείων 
Πρέσβεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή σχολείων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 
Στη συνάντηση θα παραστεί και ο διευθυντής των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ΕΕ, ΗΒ και 
ΗΠΑ Stephen Clark και άλλα στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από Βρυξέλλες, Αθήνα και τις συμμετέχουσες χώ-
ρες. 

Δημοσιογραφικό εργαστήριο για το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου και ώρες 11.00-13.00, θα 
πραγματοποιηθεί εργαστήριο για δημοσιογράφους 
με αντικείμενο «Θέματα και εργαλεία του Ευρωπαϊκού 
ρεπορτάζ: Πώς μπορώ να ενημερώσω τους πολίτες 
του τόπου μου». Το εργαστήριο θα λάβει χώρα στο 
φουαγιέ του EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη ΚΕΔΗΘ 
(Κυδωνιών 2, 54655, Θεσσαλονίκη). Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή εδώ. Στην εκδή-
λωση θα μιλήσει ο  Stephen Clark, ο επικεφαλής του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Τσου-
τσοπλίδης, ο καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφί-
ας και ΜΜΕ του ΑΠΘ Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, 
το στέλεχος του EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη ΚΕΔΗΘ 

Κατερίνα Ομουρίδου και η υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Άννα Ευσταθίου.

Αφιέρωμα στην Simone Veil στο Μουσείο Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετέχει στα εγκαίνια της εικαστικής εγκατάστασης για τη Simone Veil, που θα 
πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 3 Απριλίου στις 18:00.  Η εκδήλωση 
είναι ανοιχτή στο κοινό με δωρεάν είσοδο. Αντίστοιχη εικαστική εγκατάσταση θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στις εγκα-
ταστάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου στην οδό Σίνα 31. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης το Γραφείο του ΕΚ συνεργάζεται 
με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για να αναδείξουν την πολύωρη μαρτυρία της Simone Vei για εμπειρία της στο Άου-
σβιτς και παρουσιάζουν την ταινία «Simone: το Ταξίδι του Αιώνα». Η Veil ήταν η πρώτη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, υπερασπίστρια της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης, καθώς και των δικαιωμάτων της γυναίκας στην Γαλλία 
και ευρύτερα. Οι δύο εικαστικές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό ως 
τα μέσα Μαΐου.

Ανοίγουμε τις πόρτες μας για το Open House Athens, το Σαββατοκύριακο  1-2 Απριλίου

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ανοίγει τις πόρτες του και συμμετέχει στο 10ο Open House 
Athens, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής, συγχρη-
ματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε το κτίριο το Σεπτέμβριο του 1991, 
στο οποίο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, με τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού 
και με την υποστήριξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών που παρακολουθούσαν στενά την όλη διαδικασία και των πολι-
τικών οργάνων του ΕΚ. Tο ιστορικό κτίριο του ΕΚ στην Αθήνα, γνωστό ως «Μέγαρο Μαυρομιχάλη» θα είναι διαθέσι-
μο προς επίσκεψη το Σάββατο 1η Απριλίου από τις 12:00 έως τις 16:00 και την Κυριακή 2 Απριλίου από τις 11:00 έως τις 
15:00.

Συμμετοχή στο Upfront Initiative 2023

Πάνω από 500 σύνεδροι, 65 ομιλητές από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού, της πολιτικής και της κοινωνίας 
των πολιτών συμμετείχαν σε ουσιαστικές συζητήσεις στο συνέδριο «Upfront Initiative 2023 - Ορατότητα στην πρά-
ξη». Για τη «Συμπερίληψη στον χώρο εργασίας: Η επόμενη ημέρα» συνομίλησε η Ελβίρα Φόρτε υπεύθυνη Τύπου 
του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα με τον Αλέξη Πατέλη, διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, 
τη Χριστίνα Λεϊμονή, διευθύντρια Marketing & Operations, Microsoft Greece, Cyprus & Malta, τη Λία Μπερτσιάδου, 
Inflammation & Immunology Lead, Pfizer και τον Παύλο Παπαευσταθίου, Partner, Boston Consulting Group. Τη συζή-
τηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Ευσταθίου. Παρακολουθήστε το πάνελ στο βίντεο. 

Η ΕΕ στη Στερεά Ελλάδα

Tο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετείχαν στο πρώτο 
πολυθεματικό Συνέδριο της Στερεάς Ελλάδας, STAR FORUM και συνδιοργάνωσαν εκδήλωση ενημέρωσης και συ-
ζήτησης με τους πολίτες με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Στερεά Ελλάδα – Κοινωνική και Οικονομική Ανά-
καμψη», το πρωί της Παρασκευής 31 Μαρτίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα 
την αποστολή της ΕΕ σήμερα, τη συνεισφορά της διαχρονικά αλλά και την αρωγή της στην αναπτυξιακή πορεία 
της Στερεάς Ελλάδας. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, επικεφαλής του Γραφείου του 
ΕΚ στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Σακιώτης, προϊστάμενος Ομάδας ΜΜΕ & Πολιτικής Ανάλυσης της Αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής στην Ελλάδα, η Ειρήνη Βλαχάκη, Οικονομική Αναλύτρια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Χρηματο-
δοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Μαριάννα Ναθαναήλ, Υπεύθυνη Θεσμικών Σχέσεων Ελλάδας και 
Κύπρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ο Φάνης Σπανός Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Τη συζήτηση 
συντόνισε η δημοσιογράφος Λένα Παρασκευά.

Νέος κανονισμός για την καταναλωτική προστασία – Αποσύρσεις εξπρές των ελαττωματικών προϊόντων

Υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που διατίθενται στην ΕΕ σε φυσικά καταστήμα-
τα και μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που ενέκριναν με ευρύτατη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές. 
Ο κανονισμός περιλαμβάνει μέτρα που εγγυώνται ότι οι κίνδυνοι για τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές όπως είναι 
τα παιδιά, οι παράμετροι του φύλου και η ασφάλεια στο διαδίκτυο θα λαμβάνονται υπόψιν όταν διενεργείται αξιολόγη-
ση ενός προϊόντος. Επιπλέον, δίνονται περισσότερες εξουσίες στις ελεγκτικές αρχές, οι οποίες θα μπορούν να δώ-
σουν εντολή στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να αφαιρέσουν επικίνδυνα προϊόντα ή να αποκλείσουν την πρόσβαση των 
καταναλωτών σε αυτά, εντός δύο εργάσιμων ημερών το αργότερο. Η αναθεωρημένη νομοθεσία θα βελτιώσει τη δια-
δικασία ανάκλησης προϊόντων, καθώς σήμερα εκτιμάται ότι ένας στους τρεις καταναλωτές στην ΕΕ εξακολουθεί να 
χρησιμοποιεί προϊόντα που έχουν ανακληθεί. Πλέον, εάν αποφασιστεί η ανάκληση ενός προϊόντος, οι καταναλωτές θα 
ενημερώνονται άμεσα και θα τους προσφέρεται η επιλογή για επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. «Με 
τους κανόνες αυτούς κάνουμε ένα κρίσιμης σημασίας βήμα εναντίον όσων πωλούν μη ασφαλή προϊόντα στην Ευρώ-
πη», σχολίασε η εισηγήτρια Dita Charanzová (Renew, Τσεχία). Ο κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί και από το Συμβούλιο 
ώστε ακολούθως να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και να αρχίσει να εφαρμόζεται 18 μήνες αργότερα.

Μπήκαν οι βάσεις για μια νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία για τα ναρκωτικά

Σε συμφωνία για τον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την παρακολούθηση των ναρκωτικών και της 
εξάρτησης από τα ναρκωτικά (EMCDDA) και τη μετεξέλιξή του σε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ναρκωτικών κατέληξαν οι 
διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η νέα υπηρεσία αναμένεται να έχει ισχυρότε-
ρη ικανότητα ανάλυσης και παρακολούθησης και να είναι εφοδιασμένη με ένα ταχύτερο και αποτελεσματικότερο σύ-
στημα έγκαιρης προειδοποίησης. Όταν εντοπίζονται νέες ουσίες, η υπηρεσία θα προχωρά σε αξιολόγηση κινδύνου 
σε συνεργασία με άλλους φορείς της ΕΕ. Επίσης, ο οργανισμός θα αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης 
για τα ναρκωτικά, θα αξιολογεί απειλές για την υγεία  και θα βοηθά τις εθνικές αρχές να συγκέντρωση δεδομένων 
και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Σε δήλωσή της η εισηγήτρια Isabel Santos (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) υπο-
γράμμισε ότι οι προκλήσεις που προέρχονται από τα ναρκωτικά γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες και ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είχε ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση της δομής της νέας υπηρεσίας. Μετά την υιοθέτηση της συμφω-
νίας από το ΕΚ και το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και οι διατάξεις του θα 
τεθούν σε εφαρμογή μετά από 12 μήνες.
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Η εβδομάδα που πέρασε

Τέλος στη μισθολογική ανισότητα - Ίση αμοιβή για ίση εργασία
Στη λήψη μέτρων όταν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών φύλων είναι μεγαλύτερο του 5% θα 
υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών που θα τεθούν 
σύντομα σε ισχύ. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές, ώστε 
να είναι ευκολότερη η σύγκριση και να αποκαλύπτονται τυχόν μισθολογικές διαφορές. Τα κριτήρια για τη μισθολογική 
διάρθρωση και τα συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης θα πρέπει να είναι ουδέτερα ως προς το 
φύλο, οι προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και οι τίτλοι των θέσεων αυτών δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκρι-
μένο φύλο, ενώ οι διαδικασίες πρόσληψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς διακρίσεις. Οι νέοι κανόνες που 
ενέκριναν οι ευρωβουλευτές καταργούν επίσης το απόρρητο των αμοιβών και στο εξής οι συμβάσεις εργασίας δεν θα 
περιέχουν όρους που εμποδίζουν τους εργαζόμενους να αποκαλύπτουν το επίπεδο του μισθού τους ή να αναζητούν 
πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές στη δική τους ή σε άλλη κατηγορία απασχόλησης. «Όχι μόνο έχουμε επιτέλους 
υποχρεωτικούς κανόνες για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, αλλά όλοι οι πολίτες 
της ΕΕ θα μπορούν πλέον να αναλαμβάνουν δράση, να αναγνωρίζεται η προσφορά τους και να προστατεύονται από 
τις μισθολογικές διακρίσεις», σχολίασε η εισηγήτρια Samira Rafaela (Renew, Ολλανδία), ενώ η εισηγήτρια Kira Marie 
Peter-Hansen (Πράσινοι, Δανία) σχολίασε ότι «η νομοθεσία αυτή ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδεχόμαστε κανενός είδους 
μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου στην ΕΕ». Μετά την έγκριση των νέων κανόνων από το Συμβούλιο θα ακολουθή-
σει η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ώστε να τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά.

www.europarl.europa.eu

Ανησυχία για πτυχές του κράτους δικαίου σε ευρωπαϊ-
κές χώρες

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για θέματα κράτους δικαίου με 
την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Vera Jourová, οι ευρωβου-
λευτές εξέτασαν γεγονότα και καταγγελίες περί παραβιάσε-
ων σε Ελλάδα, Ισπανία και Μάλτα. Ειδικότερα για την Ελ-
λάδα, αναφορές έγιναν στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, 
την ελευθερία των ΜΜΕ και τις παρακολουθήσεις επικοι-
νωνιών. Για την Ισπανία οι αναφορές σχετίζονταν με νομο-
θετικές μεταρρυθμίσεις και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύ-
νης και για τη Μάλτα η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα 
μεταρρυθμίσεων και στις έρευνες και τη λογοδοσία για τη 
δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia. 
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα στο οποίο επιση-
μαίνουν ότι υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης, 
όπως είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ανάλυ-
σης σε ολόκληρο το φάσμα των αξιών της ΕΕ, η σύνδεση 
των ευρημάτων της με την ενεργοποίηση εργαλείων για 
την προστασία των αξιών και του προϋπολογισμού της ΕΕ 
και η αναγνώριση της σκόπιμης οπισθοδρόμησης σε ορι-
σμένες χώρες. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν επίσης την 
ανησυχία τους για θέματα που αφορούν στην ελευθερία 
του Τύπου και τον πλουραλισμό στα ΜΜΕ, τονίζοντας ότι οι 
δημοσιογράφοι θα παραμένουν εκτεθειμένοι σε κινδύνους 
εφόσον δεν ασκούνται διώξεις για τις υποθέσεις διαφθο-
ράς που φέρνουν στη δημοσιότητα.

25 χρόνια από τη συμφωνία που έφερε την ειρήνη 
στη Βόρεια Ιρλανδία

Την 25η επέτειο από τη συμφωνία της Μεγάλης Παρα-
σκευής με την οποία τερματίστηκαν τρεις δεκαετίες βί-
αιων συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία τίμησε το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ειδική τελετή. Στην ομιλία της η 
πρόεδρος Roberta Metsola υπογράμμισε ότι η συμφωνία 
έφερε την αρμονία και ότι χάρη σε αυτήν άλλαξε η ζωή 
των πολιτών στην Ιρλανδία. Ως αξιοσημείωτο επίτευγμα 
χαρακτήρισε τη συμφωνία στην παρέμβασή του ο πρόε-
δρος του Συμβουλίου Charles Michel, ενώ η πρόεδρος της 
Επιτροπής Ursula von der Leyen σχολίασε ότι η συγκεκρι-
μένη συμφωνία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας 
και υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά «σκληρό» 
σύνορο στο νησί της Ιρλανδίας. Πολλοί από τους ευρω-
βουλευτές που έλαβαν τον λόγο σημείωσαν ότι η συμφω-
νία της Μεγάλης Παρασκευής έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο 
για τη μεταξύ τους σχέση μετά το Brexit και ότι η ίδια η ΕΕ 
είχε συμβάλλει ουσιωδώς στη διαμόρφωση της εν λόγω 
συμφωνίας.

Συμφωνία για την προώθηση της πράσινης ενέργει-
ας

Σε ανεπίσημη συμφωνία με τη σουηδική προεδρία του 
Συμβουλίου κατέληξε η επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) ώστε 
το 42,5% της ενέργειας που καταναλώνεται στη ΕΕ έως 
το 2030 να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η νέα 
συμφωνία αντικαθιστά παλαιότερη που όριζε ότι το μερί-
διο των ανανεώσιμων πηγών θα έπρεπε να φτάνει το 32% 
ως το 2030. Ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών προ-
βλέπεται ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών θα πρέ-
πει να οδηγήσει σε 14,5% μείωση των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές πίεσαν για 
αυστηρότερα κριτήρια όσον αφορά τη χρήση της βιο-
μάζας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ δεν επιδοτεί μη βι-
ώσιμες πρακτικές. Η συγκομιδή θα πρέπει να πραγμα-
τοποιείται αποφεύγοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα του εδάφους και τη βιοποικιλότητα. Το νέο κανο-
νιστικό πλαίσιο συνιστά μεγάλη επιτυχία, καθώς ενισχύει 
την περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη νέων 
υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σχολίασε ο ει-
σηγητής Markus Pieper (ΕΛΚ, Γερμανία). Η ανεπίσημη συμ-
φωνία θα πρέπει να υιοθετηθεί από το ΕΚ και το Συμβού-
λιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις online χρηματοοικονομι-
κές υπηρεσίες 

Νέους κανόνες για την καλύτερη προστασία των κατανα-
λωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων μέσω διαδικτύου για 
την λήψη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενέκρινε η 
επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO), η οποία επεξεργά-
ζεται σχετικές προτάσεις της Επιτροπής.  Στις συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις για 
να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να υπανα-
χωρήσουν από τη σύμβαση με ευδιάκριτο και γρήγορο 
τρόπο, και με την ίδια ευκολία που ήταν σε θέση να τη συ-
νάψουν, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.  Επιπλέον λαμ-
βάνονται μέτρα για την προώθηση χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών μέσω κοινωνικών δικτύων από influencers, 
καθώς πρόσωπο που επιθυμεί να διαφημίσει τέτοιες υπη-
ρεσίες  θα πρέπει να επισημαίνει σε εμφανές σημείο εάν 
έχει την κατάλληλη αρμοδιότητα και αν έχει λάβει οποια-
δήποτε αμοιβή για την προώθηση. Καθώς ολοένα και πε-
ρισσότεροι πολίτες συνάπτουν συμβάσεις για τη χρήση 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου είναι 
σημαντικό να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, σχολίασε 
η εισηγήτρια Arba Kokalari (ΕΛΚ, Σουηδία). Η ολομέλεια 
της 17-20 Απριλίου αναμένεται να εγκρίνει την έναρξη δι-
απραγματεύσεων με τα κράτη μέλη για την τελική μορφή 
της νομοθεσίας.

Αυστηρότερη αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου 
χρήματος

Οι επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) και Πολι-
τικών Ελευθεριών  (LIBE) και Δικαιοσύνης ενέκριναν τις 
προτάσεις τους επί δέσμης παρεμβάσεων για την αντι-
μετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη 
δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατί-
ας.  Στις νομοθετικές παρεμβάσεις  περιλαμβάνεται νέος 
κανονισμός με διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων δέ-
ουσας επιμέλειας (due diligence) και την εισαγωγή κα-
νόνων διαφάνειας για τους πραγματικούς δικαιούχους 
και τη χρήση περιουσιακών στοιχείων όπως τα κρυπτο-
νομίσματα. Υπάρχουν επίσης διατάξεις επί της λεγόμενης 
χρυσής βίζα, ενώ στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η 6η  
οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη οδηγία 
περιέχει διατάξεις για τη λειτουργία των μονάδων χρη-
ματοοικονομικών πληροφοριών, ενώ, τέλος, ο κανονι-
σμός για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Κα-
ταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες περιγράφει εποπτικές και ερευνητικές 
αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύ-
ρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατί-
ας.

στην ολομέλεια

στις επιτροπές
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