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την εβδομάδα που πέρασε 

Social Media Corner
Tο post που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα στη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram

Περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγ-
μα της Ευρώπης

 Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ) θα πρέπει, 
ως το 2030, να φτάνει στο 45% του συνολικού ενεργεια-
κού μείγματος της Ευρώπης, ενώ ο στόχος εξοικονόμη-
σης πρέπει να φτάσει στο 40% στην τελική κατανάλωση 
και στο 42,5% στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργει-
ας.  Η επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΚ (ITRE)  καλεί, επίσης, 
τα κράτη μέλη να θέσουν έναν ενδεικτικό στόχο για τις 
καινοτόμες τεχνολογίες στις ΑΠΕ, ο οποίος να ανέρχε-
ται σε τουλάχιστον 5% της νέας εγκατεστημένης ισχύος 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ευρωβουλευτές της 
επιτροπής υπερψήφισαν πρόταση που προβλέπει πως 
η ανάπτυξη ΑΠΕ στις μεταφορές θα πρέπει να οδηγή-
σει σε 16% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πηγών όπως 
το υδρογόνο και τα βιοκαύσιμα. «Μόνο η επέκταση των 
ανανεώσιμων πηγών συνιστά ενεργειακή ανεξαρτη-
σία», τόνισε ο Markus Pieper (ΕΛΚ, Γερμανία). «Επιβε-
βαιώνουμε την ανάγκη για ισχυρότερη διασυνοριακή 
συνεργασία περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και στην ανάπτυξη μιας διαφοροποιη-
μένης στρατηγικής για την εισαγωγή υδρογόνου», πρό-
σθεσε.

Ώθηση στην ψηφιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς

Τουλάχιστον 8 στους 10 Ευρωπαίοι ηλικίας 16 έως 74 
ετών θα πρέπει να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξι-
ότητες έως το 2030 ενώ 3 στις 4 επιχειρήσεις θα χρησι-
μοποιούν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, big data και 
υπολογιστικού νέφους, βάσει όσων προβλέπονται στο 
πρόγραμμα πολιτικής 2030  «Πορεία για την Ψηφιακή 
Δεκαετία». Σε μια πρώτη συμφωνία στην οποία κατέλη-
ξε η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας & Ενέργειας (ITRE) 
του ΕΚ με το Συμβούλιο, προβλέπεται η διασφάλιση της 
online πρόσβασης όλων των πολιτών σε βασικές δη-
μόσιες υπηρεσίες και η δωρεάν πρόσβαση τους σε ψη-
φιακά αρχεία ιατρικού ιστορικού το αργότερο έως το 
2030. «Η συμφωνία θα προωθήσει νέες ευκαιρίες για 
τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομε-
σαίων και των startups, καθώς και συγκεκριμένα οφέ-
λη για τους πολίτες μας στην καθημερινή τους ζωή», δή-
λωσε η  εισηγήτρια Martina Dlabajová (Renew, Τσεχία). 
Η ανεπίσημη συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από 
το ΕΚ και το Συμβούλιο.

Κλείνει η πόρτα της Ευρώπης στην καταστροφή των 
δασών

Πρόταση κανονισμού που θα απαγορεύει την εισαγωγή 
στην ΕΕ προϊόντων που παράγονται σε βάρος των δα-
σικών εκτάσεων διεθνώς υιοθέτησε με ευρύτατη πλει-
οψηφία η επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI). Αναλυτικά, 
ο κανονισμός θα υποχρεώνει τις εταιρείες να διαβεβαι-
ώνουν πως τα αγαθά που πωλούν στην ΕΕ δεν έχουν 
αναπτυχθεί ή παραχθεί σε αποψιλωμένες δασικές εκτά-
σεις ή σε υποβαθμισμένη γη. Οι καταναλωτές θα είναι, 
χάρη στον κανονισμό, βέβαιοι πως με τις αγοραστικές 
τους επιλογές δεν επιδοτούν την καταστροφή δασών, 
συμπεριλαμβανομένων των τροπικών δασών. Η αρχι-
κή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει πως 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή βοοειδών, 
κακάο, τον καφέ, φοινικελαίου, σόγιας και ξυλείας δεν 
πραγματοποιείται σε βάρος των δασών. Το ΕΚ επιθυμεί 
την επέκταση αυτής της πρότασης, ώστε οι διατάξεις να 
περιλαμβάνουν το χοιρινό, το αρνί, το κατσίκι, το καου-
τσούκ, τα πουλερικά, το κάρβουνο, το καλαμπόκι και 
τα έντυπα. «Αναγνωρίζοντας ότι η ΕΕ ευθύνεται για το 
10% περίπου της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών, 
δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας για να τη σταματήσουμε», υπογράμμισε ο 
εισηγητής Christophe Hansen (ΕΛΚ, Λουξεμβούργο). Η 
ολομέλεια του Σεπτεμβρίου αναμένεται να εγκρίνει την 
πρόταση ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τα 
κράτη μέλη.

Κυρώσεις για όσους παραβιάζουν εργασιακά δικαιώ-
ματα 

Την επιβολή κυρώσεων σε βάρος όσων παραβιάζουν 
τα εργασιακά δικαιώματα -όπως περιγράφονται από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας- και τα άρθρα της 
Συμφωνίας του Παρισίου για την προστασία του περι-
βάλλοντος, προβλέπει σχέδιο ψηφίσματος που εγκρί-
θηκε την περασμένη εβδομάδα από την επιτροπή Διε-
θνούς Εμπορίου (INTA). Οι κυρώσεις θα αποτελούν το 
έσχατο μέτρο που θα λαμβάνεται σε βάρος εμπορικών 
εταίρων της ΕΕ και οι σχετικοί κανόνες θα περιλαμβά-
νονται σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες που θα συ-
νάπτει η Ένωση, ενώ οι ευρωβουλευτές σχολίασαν 
θετικά την ενσωμάτωση σχετικών προβλέψεων στην 
πρόσφατη συμφωνία της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία. Το 
σχέδιο ψηφίσματος θα τεθεί υπόψιν της ολομέλειας του 
ΕΚ τον Σεπτέμβριο.

Πολωνία  
Αντιπροσωπεία της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) θα επισκεφθεί τη  Βαρσοβία και θα ενημερωθεί για τη 
διαχείριση των φορολογικών εσόδων και για το αν οι υπηρεσίες είναι έτοιμες για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης. Η αντιπροσωπεία θα έχει επίσης συναντήσεις με ερευνητές δημοσιογράφους, δικαστικές ενώσεις, εισαγγε-
λείς, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές και μέλη της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου. Δευτέρα 18 έως Τετάρτη 20 Ιουλίου

   
Μπαγκλαντές  
Ευρωβουλευτές της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) θα μεταβούν στο Μπαγκλαντές για ενημέρωση σχετικά με τις 
εμπορικές σχέσεις της χώρας με την ΕΕ και την πρόοδο που έχει ενδεχομένως σημειωθεί στην υιοθέτηση αυστηρότερων 
προτύπων. Θα εξεταστεί η πρόοδος της χώρας στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP+), -ενός προ-
γράμματος της ΕΕ που προϋποθέτει την τήρηση 27 διεθνών συνθηκών για την εργασία, την κοινωνία και το περιβάλλον με 
έμφαση στον τομέα της απασχόλησης. Δευτέρα 18 έως Τετάρτη 20 Ιουλίου

Υπόθεση Pegasus  
Αντιπροσωπεία της εξεταστικής επιτροπής για τη χρήση του λογισμικού Pegasus (PEGA) θα επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ και 
το Τελ Αβίβ για συζητήσεις με πολιτικούς, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ειδικούς επί θεμάτων ψηφιακών δικαιωμάτων 
και τους επικεφαλής της NSO Group σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη χρήση κατασκο-
πευτικού λογισμικού. Δευτέρα 18 έως Τετάρτη 20 Ιουλίου

Οικονομικές σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ  
Μέλη της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) μεταβαίνουν στην Ουάσιγκτον για συζητήσεις με νομο-
θέτες, μέλη της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών, διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων και think 
tanks για τις διμερείς σχέσεις μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις κυρώσεις στη Ρωσία και την επιδείνωση της κατάστα-
σης της παγκόσμιας οικονομίας. Κυριακή 17 έως Πέμπτη 21 Ιουλίου

Μεταφορές – Γαλλία  
Μέλη της επιτροπής Μεταφορών (TRAN) θα επισκεφθεί τα γαλλικά λιμάνια στη Δουνκέρκη και το Καλαί και θα αξιολογήσει την 
υλοποίηση έργων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα Connecting Europe Facility και Trans-European Transport Network 
(TEN-T). Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν επίσης την επίδραση που έχουν στη λειτουργία των δύο λιμανιών το Brexit, η παν-
δημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δευτέρα 18 έως Τετάρτη 20 Ιουλίου

Νέο ειδικό ευρωβαρόμετρο για τις τάσεις των Ευρωπαίων απέναντι 
στα media και την παραπληροφόρηση
Εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και εγρήγορση απέναντι στην παραπληροφόρηση χαρακτηρίζει 
τους Ευρωπαίους πολίτες σύμφωνα με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Στην Ελλάδα, ωστόσο, οι πολίτες εμφα-
νίζονται να χρησιμοποιούν και να  εμπιστεύονται περισσότερο τις διαδικτυακές ειδησεογραφικές υπηρεσίες, τις πλατ-
φόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα blogs, ενώ είναι περισσότερο δύσπιστοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρω-
παίους απέναντι στα έντυπα, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ωστόσο, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στην Ελλάδα οι 
πολίτες φαίνεται να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την παραπληροφόρηση. Το 28% στην ΕΕ και το 39% στην Ελ-
λάδα εκτιμά πως εκτέθηκε πρόσφατα σε παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις, ενώ το 68% στην ΕΕ και το 67% 
στην Ελλάδα δηλώνει βέβαιο πως μπορεί να αναγνωρίσει την παραπληροφόρηση. Το Ευρωβαρόμετρο διαπιστώνει 
επίσης πως σε επίπεδο ΕΕ το 72% των ερωτηθέντων θυμάται να έχει πρόσφατα διαβάσει, δει ή ακούσει κάτι σχετικά 
την ΕΕ στα συμβατικά και τα διαδικτυακά μέσα, ενώ το 57% έχει πρόσφατα διαβάσει, δει ή ακούσει κάτι σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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«Αυτό που μετρά στη ζωή δεν είναι απλά να έχουμε ζήσει. Είναι η διαφορά που έχουμε κάνει στις ζωές των 

άλλων» είχε πει ο Nelson Mandela, ένας άνθρωπος που η πορεία του στη ζωή συνδέθηκε με τους αγώνες για 

την ελευθερία και την ισότητα. Μαζί με τον Σοβιετικό αντιφρονούντα Anatoly Marchenko, ήταν οι πρώτοι που 

τιμήθηκαν με το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1988 και ενώ ήταν ακόμη υπό περιορι-

σμό. Δύο χρόνια αργότερα, απελευθερώθηκε και μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια δίκαιη και μα-

κροπρόθεσμη λύση που θα μετασχημάτιζε τη Νότια Αφρική σε μια «ενωμένη, δημοκρατική και χωρίς φυλετι-

κές διακρίσεις χώρα».  «Ο κόσμος χάνει έναν ήρωα. Ο Nelson Mandela πεθαίνει σήμερα, αλλά η κληρονομιά 

του θα διαρκέσει για πάντα» είχε πει ο, τότε, πρόεδρος του ΕΚ Martin Schulz όταν ο Mandela περνούσε στην 

αιωνιότητα, στις 5 Δεκεμβρίου 2013.

Τι κάνουν τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη;

Αυτή είναι, ίσως, η ερώτηση που δεχόμαστε πιο συχνά από δημοσιογράφους, συνεργάτες και πολίτες. Το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο διαθέτει Γραφεία Συνδέσμου στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ και παραρτήματα σε πό-
λεις περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως το Μιλάνο και η Μασσαλία. Στόχος των Γραφείων είναι η υλοποίηση της 
επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΚ και η ενημέρωση των πολιτών για το έργο των ευρωβουλευτών, τη σημασία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατ’ επέκταση, της συμμετοχής τους στην ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία.  
Τα Γραφεία παρέχουν ενημέρωση στους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, διαχειρίζονται τις επαφές με τα εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης και προσφέρουν στήριξη στους ευρωβουλευτές κατά την άσκηση των  
καθηκόντων τους. Γνωρίστε μας καλύτερα!

Μεγαλύτερη προστασία των πολιτών από τον υπερ-
βολικό δανεισμό

Μέτρα που θα διασφαλίσουν την προστασία των κατα-
ναλωτών από τη λήψη δανείων online και άλλων χρη-
ματοοικονομικών προϊόντων και διευκολύνσεων που 
δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν, ζητούν οι ευ-
ρωβουλευτές της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας του Καταναλωτή (IMCO). Σε κείμενο που υι-
οθετήθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, η επιτροπή ζητά 
την εισαγωγή επιπλέον απαιτήσεων για την αξιολόγη-
ση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός προσώπου που 
αιτείται δανείου. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται 
και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις του καταναλωτή ή τις δαπάνες διαβίω-
σης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν δε-
δομένα από τα κοινωνικά δίκτυα ή σχετικά με την υγεία 
του ενδιαφερόμενου, ενώ θα πρέπει να γίνεται σεβαστό 
το δικαίωμα στη λήθη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τραπεζι-
κή Αρχή θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες  για την πιστολη-
πτική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων δανειοληπτών 
από τις πλατφόρμες crowdfunding. Οι διαπραγματευ-
τές του ΕΚ θα ξεκινήσουν συζητήσεις με την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο για την τελική μορφή του κειμένου, σε 
συνέχεια της έγκρισης από την ολομέλεια.

Ευρωπαϊκές αξίες υπό απειλή στην Ουγγαρία

«Η Ουγγαρία έχει μετατραπεί σε ένα υβριδικό καθε-
στώς εκλογικής απολυταρχίας και η έλλειψη δράσης 
της ΕΕ συνέβαλε σε αυτή την κατάρρευση του κράτους 
δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων», τόνισε η εισηγήτρια Gwendoline Delbos-
Corfield (Πράσινοι/EFA, Γαλλία), κατά τη διάρκεια συζή-
τησης στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) του 
ΕΚ. Οι συνθήκες στη χώρα σε κρίσιμους τομείς ,όπως 
η ελευθερία της έκφρασης, η προστασία των προσω-
πικών δεδομένων, η ίση μεταχείριση όλων συμπερι-
λαμβανομένων των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η 
ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η αντιμετώπιση της 
διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων, συνε-
χώς επιδεινώνονται. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν 
τις συστηματικές προσπάθειες της ουγγρικής κυβέρνη-
σης να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές αξίες και υπογραμ-
μίζει ότι η αναποφασιστικότητα της ΕΕ στη λήψη μέ-
τρων έχει συμβάλει στην επιδείνωση της κατάστασης. 
Καλεί, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει 
στη λήψη μέτρων και να μην εγκρίνει το σχέδιο της Ουγ-
γαρίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και να αποκλει-
στεί η Ουγγαρία από τα προγράμματα συνοχής.  Το προ-
σχέδιο της έκθεσης θα συζητηθεί στην ολομέλεια της 
12ης – 15ης Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο.
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