
Προβληματισμός και τολμηρές προτάσεις για πληθω-
ρισμό και αυξήσεις επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν πρέπει να 
υπονομεύσει την οικονομία και να πλήξει περαιτέρω 
τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά μέσω της ταχείας και, ενδε-
χομένως, αδικαιολόγητης αύξησης των επιτοκίων, υπο-
γράμμισαν ευρωβουλευτές της επιτροπής Οικονομι-
κών Υποθέσεων (ECON) στη διάρκεια συζήτησης με την 
πρόεδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde. H πρόεδρος της 
επιτροπής Irene Tinagli (Σοσιαλιστές, Ιταλία) επισήμανε 
ότι η χρονιά χαρακτηρίζεται από αναταραχή και μεγάλη 
αβεβαιότητα και ζήτησε καλύτερο συντονισμό μετα-
ξύ της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής. 
Ορισμένοι ευρωβουλευτές σχολίασαν ότι το εργαλείο 
αύξησης των επιτοκίων πρέπει να προσαρμοστεί ώστε 
να αντιμετωπιστεί ο ρόλος των ορυκτών καυσίμων στη 
διαμόρφωση του υψηλού πληθωρισμού. Άλλα μέλη της 
επιτροπής ανέφεραν ότι η αύξηση των επιτοκίων από 
πλευράς ΕΚΤ δεν είναι η κατάλληλη λύση για την κατα-
πολέμηση του πληθωρισμού που προκαλείται από την 
πλευρά της προσφοράς. Η συγκεκριμένη πολιτική, πρό-
σθεσαν, πλήττει ιδιαίτερα τους ασθενέστερους και έχει 
περιορισμένο όφελος. Από την πλευρά της η Lagarde 
προανήγγειλε νέες αυξήσεις επιτοκίων και παραδέ-
χθηκε ότι θα χρειαστεί λίγος καιρός προκειμένου να 
υπάρξουν αποτελέσματα καθώς αναμένεται περαιτέρω 
αύξηση του πληθωρισμού.
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Highlight

Για τις μπαταρίες. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την τε-
λική μορφή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη σχεδίαση, την παραγωγή και την απόρριψη των μπαταριών. Οι νέοι κανόνες 
θα βοηθήσουν στη μετάβαση της ΕΕ στην κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της. Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 

Για την αποψίλωση των δασών. Οι ευρωβουλευτές θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Συμβούλιο για τον 
κανονισμό σχετικά με προϊόντα που δεν συνδέονται με αποψίλωση δασικών εκτάσεων. Ο νέος νόμος υποχρεώνει τις εται-
ρείες να επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα που πωλούν στην ΕΕ δεν έχουν παραχθεί σε αποψιλωμένη δασική έκταση. Περιο-
ρίζει, επίσης, τη συμβολή της Ένωσης στην κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας. Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

Για τον κορωνοϊό και την επίπτωσή του στα παιδιά. Συζήτηση για τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην ψυ-
χική υγεία των παιδιών και των εφήβων, για το κλείσιμο των σχολείων και την τηλεκπαίδευση, την προστασία των δικαιω-
μάτων των παιδιών και τις πολιτικές για τα εμβόλια. Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Εκδήλωση για τη λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας με πε-
ρισσότερους από 700 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ευρωβουλευτών, στελεχών της Επιτροπής και εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών και της νεολαίας. Στην εκδήλωση θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, την ψυχική 
υγεία και τα κυριότερα επιτεύγματα της χρονιάς αναφορικά με τη νεολαία. Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Για το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX 2023. Ανακοίνωση των πέντε κινηματογραφικών ταινιών που 
θα είναι υποψήφιες για το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX 2023. Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν 
στην 35η τελετή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Το Βραβείο Κοινού LUX αναγνω-
ρίζει τον ποιοτικό ευρωπαϊκό κινηματογράφο που στηρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες της αξιοπρέπειας, της συμπερίληψης, της 
ανοχής, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της μη διάκρισης. Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Για την ολομέλεια. Οι ευρωβουλευτές και οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για την ολομέλεια της 12ης – 15ης Δε-
κεμβρίου, κατά την οποία θα απονεμηθεί το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022 στον γενναίο λαό της Ουκρανίας που εκπροσωπείται 
από τον πρόεδρο, τους αιρετούς ηγέτες και την κοινωνία των πολιτών. Οι ευρωβουλευτές θα εκφράσουν επίσης τις εκτιμή-
σεις τους για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης – 16ης Δεκεμβρίου και θα συζητήσουν για την επιτάχυνση 
ανάπτυξης μονάδων ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας, καθώς και για την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών για το Ισραήλ 
και την Παλαιστίνη. Η ολομέλεια θα εξετάσει στρατηγικές για την προστασία της δημοκρατίας από ξένες απειλές, θα αξιολο-
γήσει το αποτέλεσμα της διάσκεψης COP27 για την κλιματική αλλαγή και θα συζητήσει με τον πρωθυπουργό της Σλοβενί-
ας Robert Golob στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων με τίτλο «Αυτή είναι η Ευρώπη».

Για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022.  Ενόψει της τελετής απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2022 στον γενναίο λαό της Ουκρα-
νίας  οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να εγγραφούν για συνεντεύξεις με τον δήμαρχο της Μελιτόπολης και εκ-
προσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται σε αυτόν τον σύνδεσμο, έως την Τετάρτη 7 Δε-
κεμβρίου, 13:00 ώρα Ελλάδας

Δημοσιογραφικό briefing για την ολομέλεια. Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι Τύπου 
των πολιτικών ομάδων θα ενημερώσουν τους δημοσιογράφους για τις εργασίες της επερχόμενης ολομέλειας. Οι δημοσιο-
γράφοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο. Αίθουσα Τύ-
που Anna Politkovskaya, Βρυξέλλες, με ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω live streaming. Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στις 12:00 
ώρα Ελλάδας

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Ήταν αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν καταγράφηκαν οι πρώτες περιπτώσεις μιας άγνωστης θανατηφό-

ρας ασθένειας. Το AIDS ήταν η πρώτη περίπτωση πανδημίας στη σύγχρονη εποχή, όπου οι ασθενείς είχαν 

να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό στίγμα και την απομόνωση εξαιτίας προκαταλήψεων και παραπληροφό-

ρησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας κάθε σκέψη περιθωριοποίησης φορέων και ασθενών, 

έχει ζητήσει από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να επιταχυνθεί η πρό-

οδος στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και το AIDS να πάψει να αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. 

Υπολογίζεται ότι σήμερα 38,5 εκατ. άνθρωποι, από τους οποίους το 1,7 εκατ. είναι παιδιά, σε όλο τον κόσμο 

ζουν με HIV ή με την ασθένεια του AIDS. Κατά τη διάρκεια του 2021 τα νέα κρούσματα HIV έφτασαν το 1,5 

εκατ. σημειώνοντας πτώση 32% σε σχέση με το 2010. Όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 

παρά την πρόοδο στο επιστημονικό πεδίο και τις πολυετείς προσπάθειες κυβερνητικών οργανώσεων και 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πολλοί άνθρωποι με HIV ή με κίνδυνο προσβολής από τον ιό,εξα-

κολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, περίθαλψης και θεραπείας.

Αδράνεια των μηχανισμών προστασίας συνέβαλε 
στην έκρηξη των τιμών ενέργειας 

Σειρά ερωτημάτων σε στελέχη της Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 
απηύθυναν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Οικονομι-
κών Υποθέσεων (ECON) στη διάρκεια ακρόασης με θέμα 
την εκτίναξη των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη. Ο γε-
νικός διευθυντής της Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτι-
κή Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένω-
ση Κεφαλαιαγορών (FISMA) John Berrigan, η πρόεδρος 
της ESMA Verena Ross και o Hanzo van Beusekom, μέ-
λος της Ολλανδικής Αρχής για τις Χρηματαγορές, κλήθη-
καν να εξηγήσουν στα μέλη της επιτροπής τους λόγους για 
τους οποίους καμία δικλείδα ασφαλείας δεν ενεργο-
ποιήθηκε ώστε να αποφευχθεί η αύξηση των τιμών στην 
ενέργεια. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανέφεραν ότι οι 
αυξήσεις δεν είχαν το μέγεθος που θα δικαιολογούσε 
ενεργοποίηση των μηχανισμών ή αναστολή διαπραγμά-
τευσης χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι συνδε-
δεμένα με συγκεκριμένα ενεργειακά προϊόντα. Οι ευρω-
βουλευτές σχολίασαν από την πλευρά τους ότι θα πρέπει 
να επανεξεταστούν τα επίπεδα ενεργοποίησης των δι-
κλείδων ασφαλείας και τόνισαν ότι οι μεγάλες διακυμάν-
σεις των τιμών θα έπρεπε να είναι επαρκής λόγος για την 
ενεργοποίηση της αναστολής διαπραγμάτευσης.

Ενημέρωση για τις επιχορηγήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 10-12, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνει τεχνική 
ενημέρωση για εκπροσώπους ΜΜΕ (πρακτορεία ειδήσεων, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, διαδικτυακά 
μέσα, έντυπος Τύπος, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας). Θέμα της ενημέρωσης θα είναι η διαδικασία αιτήσεων 
για την υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την 
προώθηση και τον πολλαπλασιασμό της καλύτερης κατανόησης του ρόλου και των δημοκρατικών αξιών του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, ενόψει των Ευρωπαϊκών εκλογών του 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν email 
στη διεύθυνση EPathinai@europarl.europa.eu, αναφέροντας τα ονοματεπώνυμα και τις ιδιότητες όσων θα συμμετά-
σχουν από το ΜΜΕ που εκπροσωπούν. Το briefing θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα (Λεωφό-
ρος Αμαλίας 8, είσοδος από Ξενοφώντος 2) με φυσική παρουσία, ενώ υπάρχει και δυνατότητα συμμετοχής μέσω 
διαδικτύου για όσους δηλώσουν ότι το επιθυμούν.

Επιπλέον προστασία και δικαιώματα για τους online 
καταναλωτές

Σε επί της αρχής συμφωνία με το Συμβούλιο κατέληξε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον νέο κανονισμό σχε-
τικά με την ασφάλεια των προϊόντων, μέσω του οποίου 
διασφαλίζονται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων κατα-
ναλωτών. Σε μία εποχή όπου το 73% των καταναλωτών 
πραγματοποιούν αγορές αγαθών μέσω διαδικτύου, η 
αποτελεσματική προστασία τους συνιστά σημαντική 
προτεραιότητα. Βάσει των κανόνων που συμφωνήθη-
καν, ένα προϊόν μπορεί να πωληθεί σε κράτος μέλος της 
ΕΕ εφόσον υπάρχει παραγωγός ή εισαγωγέας ή διανο-
μέας εγκατεστημένος στην ΕΕ με ευθύνη για την ασφά-
λεια του προϊόντος. Οι online αγορές που εμπίπτουν 
στις διατάξεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες 
θα πρέπει να παρέχουν ένα σημείο επαφής με το οποίο 
θα μπορούν να επικοινωνούν τόσο οι καταναλωτές όσο 
και οι εθνικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η άμε-
ση απόσυρση επικίνδυνων αγαθών. Σημειώνεται ότι 
ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι να βελτιωθεί 
η λειτουργία ανάκλησης των προϊόντων, καθώς, όπως 
έχει προκύψει από σχετικές έρευνες, το ένα τρίτο των 
καταναλωτών της ΕΕ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί προ-
ϊόντα που έχουν ανακληθεί. Οι καταναλωτές θα ενημε-
ρώνονται λεπτομερώς για τα δικαιώματά τους σχετικά 
με την επισκευή, αντικατάσταση ή αποζημίωσή τους 
και θα έχουν επίσης δικαίωμα κατάθεσης καταγγελί-
ας ή συμμετοχής σε ομαδική προσφυγή. Προβλέπεται, 
τέλος, βελτίωση του συστήματος ταχείας ενημέρωσης 
ώστε να είναι προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία. Για 
μεγάλη νίκη των Ευρωπαίων καταναλωτών, έκανε λόγο 
η εισηγήτρια Dita Charanzová (Renew, Τσεχία), σχολιά-
ζοντας τη συμφωνία για την οδηγία, η οποία μετά την υι-
οθέτησή της από το Συμβούλιο και το ΕΚ τον Μάρτιο του 
2023 θα τεθεί σε ισχύ 18 μήνες μετά την δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
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την εβδομάδα που πέρασε

Ευκολότερη συμμετοχή των κατοίκων εξωτερικού στις 
ευρωεκλογές

Περίπου 11 εκατ. πολίτες της ΕΕ διαμένουν σε άλλο 
κράτος μέλος από αυτό στο οποίο έχουν εκλογικά δικαι-
ώματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να κάνει 
τη συμμετοχή τους στις Ευρωπαϊκές εκλογές πιο εύκολη. 
Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) υιοθέτη-
σε σχέδιο προτάσεων ώστε οι πολίτες που εγκαθίστα-
νται σε ένα νέο για εκείνους κράτος μέλος να ενημερώνο-
νται εγκαίρως και σε γλώσσα κατανοητή για τους ίδιους 
για τα δικαιώματά τους και τις σχετικές προθεσμίες. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να ληφθούν μέτρα ώστε 
να διευκολύνεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
από ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες και κα-
λούν τα κράτη μέλη να εξετάσουν την υιοθέτηση της επι-
στολικής ψήφου, της ψήφου δι’ αντιπροσώπου, των κι-
νητών εκλογικών τμημάτων και της ψηφοφορίας μέσω 
διαδικτύου για τις Ευρωπαϊκές εκλογές. Ο Damian Boe-
selager (Πράσινοι, Γερμανία) επισήμανε ότι αν και οι πο-
λίτες της ΕΕ μπορούν να εγκαθίστανται και να μένουν σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος επιθυμούν, συχνά στερούνται 
του δικαιώματος συμμετοχής στις ευρωεκλογές και κάλε-
σε για μια πιο προσβάσιμη εκλογική διαδικασία. Οι προ-
τάσεις της επιτροπής θα τεθούν στην προσεχή ολομέλεια 
του Δεκεμβρίου.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: θεσμοί και πολίτες στις 
Βρυξέλλες για τα επόμενα βήματα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή παρουσίασαν τις προτάσεις τους για το μέλλον της ΕΕ 
στους πολίτες που μετείχαν στις εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Στην ομιλία της, κατά την έναρ-
ξη της εκδήλωσης η πρόεδρος Roberta Metsola ανέφερε ότι οι θεσμοί άκουσαν και έμαθαν από τις προτάσεις που 
κατέθεσαν οι πολίτες στο πλαίσιο της Διάσκεψης. Οι προτάσεις και οι ιδέες που διατυπώθηκαν σε αυτή τη διαδικα-
σία θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της Ευρώπης, πρόσθεσε η Metsola. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγ-
ματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων και των πολιτών. Η Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης αποτέλεσε μια μοναδική και εξαιρετική στην αποδοχή της πρωτοβουλίας με εκατοντά-
δες πολίτες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν στη διαμόρφωση προτάσεων. Συνολικά στις 49 προτάσεις 
της Διάσκεψης περιλαμβάνονται περισσότερα από 300 μέτρα που αφορούν σχεδόν κάθε πτυχή της πολιτικής, οικο-
νομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου είχε δείξει 
ότι το 76% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η Διάσκεψη θα έχει θετικό αντίκτυπο στη δημοκρατία στην ΕΕ, ενώ το 92% 
έχει επισημάνει την ανάγκη η φωνή των πολιτών να λαμβάνεται περισσότερο υπόψιν στις αποφάσεις που αφορούν 
στο μέλλον της Ευρώπης.

Επί τάπητος η κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυ-
πτονομισμάτων FTX 

Η αποτυχία διακυβέρνησης και όχι η τεχνολογία 
blockchain είναι η αιτία κατάρρευσης του ανταλλακτη-
ρίου FTX επισημαίνουν ευρωβουλευτές της επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων (ECON). Κατά την εξέταση του 
θέματος, ορισμένα μέλη της επιτροπής σχολίασαν την 
απουσία διαδικασίας εσωτερικών ελέγχων στην FTX 
και την απουσία διαχωρισμού μεταξύ των περιουσια-
κών στοιχείων της εταιρείας και των πελατών της. Επι-
πλέον, υπογράμμισαν  την ανάγκη να εγκριθούν γρή-
γορα οι κανόνες της ΕΕ για τα κρυπτονομίσματα και τα 
συναφή περιουσιακά στοιχεία (MiCA), οι οποίοι θα τε-
θούν σε ισχύ το 2024. Στη συνεδρίαση έγινε ανταλλαγή 
απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής και της Ευ-
ρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 
και μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές έθεσαν το ερώ-
τημα πώς η FTX Ευρώπης λειτουργούσε με έδρα στην 
Κύπρο όπου είχε λάβει άδεια MIFID, η οποία όμως δεν 
καλύπτει τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Εκπρό-
σωποι της ESMA απάντησαν ότι η συγκεκριμένη άδεια 
ανακλήθηκε από τις κυπριακές αρχές στις 9 Νοεμβρίου. 
Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Αρχή να παρεμβαίνει, 
όπου είναι δυνατόν, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση συ-
γκεκριμένων κρυπτοπροϊόντων που απειλούν την ενι-
αία αγορά και τους επενδυτές στην ΕΕ.

Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυ-
νατότητες

Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) καλεί την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της 
στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και να επι-
ταχύνει τη διαδικασία για την παροχή επιπλέον οικο-
νομικής, ανθρωπιστικής και στρατιωτικής βοήθειας 
στην Ουκρανία. Κατά τη συζήτηση επί της ετήσιας έκθε-
σης  για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας εξε-
τάστηκαν οι πρωτοβουλίες της Ένωσης για την περαι-
τέρω ενίσχυση της ασφάλειας, όπως η Διακήρυξη των 
Βερσαλλιών, οι διεργασίες για ένα ενιαίο πλαίσιο για 
τις κοινές αμυντικές προμήθειες και η Στρατηγική Πυξί-
δα. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία υπογραμμί-
ζει ότι η ασφάλεια και η άμυνα έχουν γίνει επείγουσες 
προτεραιότητες για την ΕΕ, δήλωσε σχετικά ο εισηγητής 
Tom Vandenkendelaere (ΕΛΚ, Βέλγιο).

Ανοίγει ο δρόμος για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για τα 
ναρκωτικά

Τη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολού-
θησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρ-
κωτικά (EMCDDA) σε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ναρκωτι-
κών δρομολογεί η υιοθέτηση σχετικής έκθεσης από την 
επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE). Ο νέος φορέας 
που δημιουργείται θα έχει στη διάθεσή του ισχυρότε-
ρους μηχανισμούς ανάλυσης και έγκαιρης προειδοποί-
ησης. Όταν ανακαλύπτονται νέες ψυχοδραστικές ουσίες, 
θα αναπτύσσει αξιολόγηση κινδύνου σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, την Europol και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων. Επιπλέον ο νέος φορέας θα παρέχει συνδρο-
μή στις εθνικές αρχές για τη συλλογή δεδομένων, τη 
δημιουργία δικτύου τοξικολογικών εργαστηρίων και την 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόλη-
ψης, της μείωσης του κινδύνου, της θεραπείας, της περί-
θαλψης και της αποκατάστασης των τοξικοεξαρτημένων 
ατόμων. Η παροχή στον νέο οργανισμό των κατάλληλων 
πόρων και εργαλείων για τον εντοπισμό και την αντιμε-
τώπιση τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών 
προκλήσεων σχετικά με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη εί-
ναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, υπογράμμισε η ειση-
γήτρια Isabel Santos (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία).

Χρειάζονται περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπι-
ση του ψηφιακού χάσματος

Επιπλέον επενδύσεις στην κατάρτιση και τη δια βίου εκ-
παίδευση με πόρους που μπορεί να προέρχονται και από 
το NextGenerationEU προτείνουν μεταξύ άλλων οι ευρω-
βουλευτές της επιτροπής Αναφορών (PETI) για την αντι-
μετώπιση του ψηφιακού χάσματος. Τα μέλη της επιτρο-
πής αναφέρουν ότι λαμβάνουν καταγγελίες από πολίτες 
που αναφέρουν ότι ακόμα και απλές τραπεζικές υπηρεσί-
ες είναι πλέον διαθέσιμες μόνο μέσω smartphones, αν και 
δεν υπάρχει νομική υποχρέωση κατοχής μιας τέτοιας συ-
σκευής. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι η ψηφια-
κή μετάβαση πρέπει να ωφελεί όλους, ενώ παράλλη-
λα αναγνωρίζουν ότι οι συναλλαγές χωρίς μετρητά έχουν 
πλεονεκτήματα για τις μικρές επιχειρήσεις και συμβάλ-
λουν στην αποτροπή προσπαθειών εξαπάτησης. Η αυ-
ξανόμενη ψηφιοποίηση μπορεί να δημιουργήσει κοινω-
νικο-οικονομικές διαφορές μεταξύ πολιτών και χωρών, 
υπογραμμίζεται στο ψήφισμα, το οποίο καλωσορίζει τις 
πρωτοβουλίες για μία ευρωπαϊκή διακήρυξη για τις ψηφι-
ακές αρχές και δικαιώματα.

https://cutt.ly/m1OnyIb
https://cutt.ly/41Ond7t
https://cutt.ly/h1OnjN5
https://cutt.ly/V1Onojw
https://cutt.ly/C1OnxAf
https://cutt.ly/M1Onv2r
https://cutt.ly/D1PxgEp
https://cutt.ly/b1PxnIF
https://cutt.ly/21PxFYt
https://cutt.ly/y1Px2Ou
https://cutt.ly/D1Pcfmy
https://cutt.ly/z1Pc49j
https://cutt.ly/l1Pc0eU
https://cutt.ly/l1Pc0eU
https://cutt.ly/n1PcNLD
https://cutt.ly/71SZHMb
https://cutt.ly/n1SZBze
https://cutt.ly/c1SZ5K8
https://cutt.ly/X1Pz9qV
https://cutt.ly/F1Snetg
https://cutt.ly/81meeqZ
https://cutt.ly/k1Sjhvo
https://cutt.ly/O1OQDGS
https://cutt.ly/W1OQAOH
https://cutt.ly/71On3GQ
https://cutt.ly/G1Omwws
https://cutt.ly/w1On78z
https://cutt.ly/Z1OmtjI
https://cutt.ly/31OmihJ
https://cutt.ly/71SWVsq
https://cutt.ly/71SWVsq
https://cutt.ly/M1Ds4m1
https://cutt.ly/71On1pT
https://cutt.ly/e1OnQAT
https://cutt.ly/y1OnEMe
https://cutt.ly/L1OnU5n
https://cutt.ly/J1OnAHT
https://cutt.ly/J1OnAHT
https://cutt.ly/S1OnKf6
https://cutt.ly/B1OnDvB
https://cutt.ly/n1OnHgn
https://cutt.ly/b1OnZUh
mailto:constantinos.tsoutsoplides%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:constantinos.tsoutsoplides%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:anna.efstathiou%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:anna.efstathiou%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:elvira.forte%20%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:elvira.forte%20%40europarl.europa.eu?subject=
https://cutt.ly/wH5NDmU
https://cutt.ly/e1DuvWZ
https://cutt.ly/v1OI2XK
https://cutt.ly/61OmfLO
https://cutt.ly/B1Omh32
https://cutt.ly/D1Omv4s
https://cutt.ly/H1OmlA1
https://cutt.ly/H1OmlA1
https://cutt.ly/l1Ob5t2
https://cutt.ly/l1Ob5t2
https://cutt.ly/z1Ob686
https://cutt.ly/C1Onem0
https://cutt.ly/a1OmQPV 
https://cutt.ly/T1OmRO7
https://cutt.ly/R1OmAbb
https://cutt.ly/c1OmUww
https://cutt.ly/c1OmHsj
https://cutt.ly/N1OmZvw
https://cutt.ly/o1OmV0v
https://cutt.ly/U1OmMwv
https://cutt.ly/V1Om2ld
https://cutt.ly/V1Om2ld
https://cutt.ly/P1OQrGK
https://cutt.ly/G1OQyS2
https://cutt.ly/T1OQa7C
https://cutt.ly/O1OQo0W
https://cutt.ly/11OQjjx
https://cutt.ly/a1OQlPK
https://cutt.ly/a1OQlPK
https://cutt.ly/A1OQxQX
https://cutt.ly/Z1OQnyq
https://cutt.ly/I1OQQVd
https://cutt.ly/C1OQRwb
https://cutt.ly/U1OQYwm

