18-19/01
2018

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόγραμμα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Θεσσαλονίκη
18 - 19 Ιανουαρίου 2018

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
08:30 - 09:00

Άφιξη συνέδρων - Εγγραφή

09:30 - 11:00

Team building

11:00 - 11:15

Διάλειμμα

11:15 - 14:00

Εργασίες επιτροπών

14:00 - 14:45

Διάλειμμα - Μεσημεριανό σνακ

14:45 - 17:30

Εργασίες Επιτροπών - Δόμηση Ψηφισμάτων

17:30 - 18:00

Διάλειμμα

18:00 - 19:30

Εργασίες Επιτροπών - Συγγραφή Ψηφισμάτων - Προετοιμασία κειμένων ομιλιών

20:00

Αναχώρηση για τον χώρο του δείπνου

20:30

Δείπνο στο εστιατόριο «Εσπερίδες»

22:30

Αναχώρηση συνέδρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
08:30 - 09:00

Άφιξη συνέδρων

09:00 - 10:00

Εργασίες επιτροπών - Ολοκλήρωση ομιλιών

10:00 - 10:15

Διάλειμμα

10:30 - 17:30

Εργασίες Ολομέλειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

10:30 - 11:15

ΤΕΛΕΤΗ EΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
κ. Ασπασία Χασιώτη, Δρ. Φιλολογίας, Διευθύντρια Λυκείου, Γενική Διευθύντρια
των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
κ. Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής

11.00

Καλωσόρισμα Πρόεδρου της Προσομοίωσης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου - Εξοικείωση με τους κανόνες της συνεδρίασης της Ολομέλειας

11:15

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

11:30 - 12:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Θέμα: Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης καταναλώνει δύο αλκοολούχα ποτά την
ημέρα με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου ασθενειών που
σχετίζονται με αυτά. Επίσης, ένα στα τέσσερα οδικά ατυχήματα οφείλεται
στην κατανάλωση οινοπνεύματος. Πώς η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει στην
προστασία των καταναλωτών, ορίζοντας και επισημαίνοντας τη χρήση
των αλκοολούχων ποτών;
Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο
1. Εισήγηση - παρουσίαση

5’

2. Υπεράσπιση ψηφίσματος

3’

3. Αντίκρουση ψηφίσματος
3’
(Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Δύο
Φύλων)
4. Ερωτήσεις για το ψήφισμα

4’

5. Απάντηση

3’

6. Ομιλία σύνοψης

4’

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια

12:00 - 12:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα: Πολιτικές διά βίου μάθησης για άτομα με σωματική και διανοητική
αναπηρία
Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο
1. Εισήγηση - παρουσίαση

5’

2. Υπεράσπιση ψηφίσματος

3’

3. Αντίκρουση ψηφίσματος
3’
(Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού)
4. Ερωτήσεις για το ψήφισμα

4’

5. Απάντηση

3’

6. Ομιλία σύνοψης

4’

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια

12:30 - 13:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Θέμα: Οι συχνότεροι λόγοι που παρατηρούνται διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων
είναι η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, το φύλο, θρησκευτικές
πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός κ.ά.
Μορφές διακρίσεων μπορούν να είναι άμεσες ή έμμεσες. Ορισμένα
μέτρα μπορεί εκ πρώτης όψεως να δείχνουν ουδέτερα αλλά να εισάγουν
έμμεσες διακρίσεις για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων (π.χ.
ορισμένοι ενδυματολογικοί κανόνες). Οι έμμεσες διακρίσεις μπορεί να
είναι αιτιολογημένες σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω «αντικειμενικής
αξιολόγησης». Ποιες ασφαλιστικές δικλίδες μπορούν να τεθούν για την
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων έναντι των έμμεσων
διακρίσεων;
Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο
1. Εισήγηση - παρουσίαση

5’

2. Υπεράσπιση ψηφίσματος

3’

3. Αντίκρουση ψηφίσματος
3’
(Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων)
4. Ερωτήσεις για το ψήφισμα

4’

5. Απάντηση

3’

6. Ομιλία σύνοψης

4’

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια

13:00 - 14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΣΝΑΚ

14:00 - 14:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Θέμα: Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει το δικαίωμα των
πολιτών στην ενημέρωση από τις «ψευδείς ειδήσεις» (fake news);
Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο
1. Εισήγηση - παρουσίαση

5’

2. Υπεράσπιση ψηφίσματος

3’

3. Αντίκρουση ψηφίσματος
3’
(Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας)
4. Ερωτήσεις για το ψήφισμα

4’

5. Απάντηση

3’

6. Ομιλία σύνοψης

4’

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια

14:30 - 15:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ
Θέμα: Η σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο και
το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες
Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο
1. Εισήγηση - παρουσίαση

5’

2. Υπεράσπιση ψηφίσματος

3’

3. Αντίκρουση ψηφίσματος
3’
(Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων)
4. Ερωτήσεις για το ψήφισμα

4’

5. Απάντηση

3’

6. Ομιλία σύνοψης

4’

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια

15:00 - 15:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θέμα: Κανόνες λειτουργίας της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων - ενοικίασης
επιπλωμένων διαμερισμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών στην ΕΕ
Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο
1. Εισήγηση - παρουσίαση

5’

2. Υπεράσπιση ψηφίσματος

3’

3. Αντίκρουση ψηφίσματος
3’
(Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας)
4. Ερωτήσεις για το ψήφισμα

4’

5. Απάντηση

3’

6. Ομιλία σύνοψης

4’

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια

15:30 - 16:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00 - 16:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέμα: Η συμβολή της ψηφιακής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην
οικονομία της ΕΕ
Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο
1. Εισήγηση - παρουσίαση

5’

2. Υπεράσπιση ψηφίσματος

3’

3. Αντίκρουση ψηφίσματος
3’
(Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων)
4. Ερωτήσεις για το ψήφισμα

4’

5. Απάντηση

3’

6. Ομιλία σύνοψης

4’

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια

16:30 - 17:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Θέμα: Ανάπτυξη - αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού της
Ένωσης μεταξύ των κρατών - μελών
Ανακοίνωση του θέματος από τον Πρόεδρο
1. Εισήγηση - παρουσίαση

5’

2. Υπεράσπιση ψηφίσματος

3’

3. Αντίκρουση ψηφίσματος
3’
(Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
4. Ερωτήσεις για το ψήφισμα

4’

5. Απάντηση

3’

6. Ομιλία σύνοψης

4’

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την Ολομέλεια

17:00

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Χαιρετισμός από τoν κ. Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα, Βουλευτή

17:15

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

17:45

ΛΗΞΗ

18:30 - 19:00

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Κανόνες Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Κάθε φορά που ένας συμμετέχων έχει τον λόγο στη Γενική Συνέλευση οφείλει να μιλά
από όρθια θέση καθαρά και δυνατά, σεβόμενος πάντα τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες. Κανείς δεν μπορεί να λάβει τον λόγο, αν πρώτα δεν αναγνωριστεί από
τα μέλη του Προεδρείου. Αν επιθυμεί κάποιος συμμετέχων να μιλήσει, πρέπει να
ενημερώσει τον επικεφαλής της Επιτροπής του και αυτός να υψώσει την καρτέλα της
Επιτροπής του και, αν αναγνωριστεί από το Προεδρείο, μπορεί να μιλήσει από όρθια
θέση ή στο βήμα για όσο χρόνο του δοθεί.
ΙΙ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης σηματοδοτεί την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων.
Αυτός καθοδηγεί τις συζητήσεις, θέτει τα ψηφίσματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει
τα αποτελέσματα της κάθε ψηφοφορίας. Αυτός προεδρεύει με τη βοήθεια άλλων δύο ή
τριών Αντιπροέδρων, οι οποίοι είναι οι μόνοι που μαζί με τον Πρόεδρο επιτρέπεται να
προεδρεύουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης με διπλωματικό και επαγγελματικό τρόπο, σεβόμενοι πάντα τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες και τους κανόνες της Γενικής Συνέλευσης.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν τον επίσημο τρόπο ενδυμασίας καθ’ όλη τη
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών στον χώρο που διεξάγεται η Γενική Συνέλευση.
IV. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Το ψήφισμα είναι ένα επίσημο κείμενο στο οποίο οι συμμετέχοντες μιας Επιτροπής
παραθέτουν τις προτάσεις τους για τον τρόπο επίλυσης ενός συγκεκριμένου ζητήματος.
Το ψήφισμα αποτελείται από τις εισαγωγικές φράσεις και από τις προτάσεις:
 Μια εισαγωγική φράση στο ψήφισμα παρέχει πληροφορίες για το πραγματικό και
νομικό υπόβαθρο του θέματος που τίθεται προς συζήτηση.
 Μια πρόταση στο ψήφισμα παρέχει συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να
υιοθετηθούν για την επίλυση του θέματος που τίθεται προς συζήτηση.

V. ΔΟΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ
1.

Ανακοίνωση του θέματος προς συζήτηση: Η διαδικασία ξεκινά, όταν ο Πρόεδρος
ανακοινώνει το όνομα της Επιτροπής και το θέμα της συζήτησης.

2.

Παρουσίαση του θέματος προς συζήτηση-ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί την
Επιτροπή που κατέθεσε το ψήφισμα να το παρουσιάσει. Καλείται ένας ομιλητής
στο βήμα, για να διαβάσει τις προτάσεις του ψηφίσματος μέσα σε πέντε (5) λεπτά.

3.

Υπεράσπιση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή που κατέθεσε το
ψήφισμα να το υπερασπιστεί. Καλείται ένας ομιλητής στο βήμα, για να
παρουσιάσει την ομιλία υπεράσπισης του ψηφίσματος μέσα σε τρία (3) λεπτά.
Σκοπός της ομιλίας υπεράσπισης είναι να αναδειχθεί ο λόγος για τον οποίον το
συγκεκριμένο ψήφισμα κρίνεται κατάλληλο και ικανό να επιλύσει το θέμα της
συζήτησης και γι’ αυτό πρέπει να υπερψηφιστεί.

4.

Αντίκρουση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί τις επιτροπές να εκφράσουν την
αντίθεσή τους στο ψήφισμα. Αναγνωρίζεται ένας ομιλητής από τις άλλες επιτροπές
και καλείται στο βήμα, για να παρουσιάσει την ομιλία αντίκρουσης του
ψηφίσματος μέσα σε τρία (3) λεπτά. Σκοπός της ομιλίας αντίκρουσης είναι να
αναδειχθεί ο λόγος για τον οποίον το συγκεκριμένο ψήφισμα κρίνεται ακατάλληλο
και δε συνδράμει στην επίλυση του θέματος της συζήτησης και γι’ αυτό πρέπει να
καταψηφιστεί.

5.

Συζήτηση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί τις Επιτροπές να κάνουν ερωτήσεις για
το συγκεκριμένο ψήφισμα. Αφού αναγνωρίσει δύο (2) ερωτήσεις και αυτές
διατυπωθούν, καλεί έναν συμμετέχοντα από την Επιτροπή που εισηγήθηκε το
ψήφισμα να απαντήσει στις ερωτήσεις μέσα σε τρία (3) λεπτά.

6.

Ομιλία σύνοψης: Ο Πρόεδρος καλεί έναν συμμετέχοντα από την Επιτροπή που
κατέθεσε το ψήφισμα να κάνει μια συνόψιση της όλης συζήτησης για το ψήφισμα
μέσα σε τέσσερα (4) λεπτά.

7.

Ψήφιση ψηφίσματος: O Πρόεδρος καλεί τους επικεφαλής των Επιτροπών να
συγκεντρώσουν τις ψήφους (υπέρ-κατά-αποχή) για το συγκεκριμένο ψήφισμα
μέσα σε τρία (3) λεπτά. Όταν παρέλθει ο χρόνος, ζητά από τον επικεφαλής της
κάθε Επιτροπής να ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Αφού συγκεντρωθούν όλες οι
ψήφοι, γίνεται η καταμέτρηση από το Προεδρείο και ανακοινώνεται το
αποτέλεσμα. Αν το ψήφισμα υπερψηφίστηκε, θα λάβει τη μορφή επίσημου
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν καταψηφίστηκε, θα διαγραφεί και
δεν θα περιληφθεί στα επίσημα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 - 2019

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

19.1.2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με το πώς η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία των
καταναλωτών, ορίζοντας και επισημαίνοντας τη χρήση των αλκοολούχων
ποτών
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
Εισηγητές: Ειρήνη Χατζηγεωργιάδου, Ναπολέων Παπασταύρου, Φανή
Πολυχρονίδου, Αναστασία Προκοπίου, Αλέξανδρος Μπαξεβανίδης, Ιωάννα
Πάσχου, Μαρία Παπαγεωργίου, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Χριστίνα
Χουνουζίδου, Κατερίνα Μπούμπουλα, Νεφέλη Πολιτικού, Ειρήνη Βολιώτη,
Δημήτριος Τέγος, Αναστασία Κοσμά, Μερσίνη Μαρκοπούλου, Νικόλαος
Γεωργιάδης, Αλεξάνδρα Καραογλανίδου, Χρήστος Παπάζογλου, Ελισάβετ
Δολόπικου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με το πώς η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία των καταναλωτών,
ορίζοντας και επισημαίνοντας τη χρήση των αλκοολούχων ποτών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου προγράμματος
δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014 - 2020) και την κατάργηση της
απόφασης αριθ. 1350/2007/EΚ1,
–

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι η Ένωση απλώς συμπληρώνει τη δράση των
κρατών - μελών σε ζητήματα δημόσιας υγείας,
έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών - μελών στην προσπάθειά τους να
μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα2,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη
αιτία ασθενειών που συνδέονται με ανθυγιεινό τρόπο ζωής σε ορισμένα κράτη - μέλη
και ότι ο εθισμός στο αλκοόλ συνιστά παράγοντα κινδύνου για περισσότερες από 60
νόσους, συμπεριλαμβανομένων της αλκοολικής ηπατοπάθειας (ALD - Alcoholic Liver
Disease) και άλλων ασθενειών του πεπτικού συστήματος αλλά και του καρκίνου, των
καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη, της εμβρυακής διαταραχής φάσματος λόγω
της κατανάλωσης αλκοόλ (FASD - Fetal Alcohol Spectrum Disorder) και νευροψυχικών
διαταραχών, όπως ο αλκοολισμός,
Β.

λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ στο επίπεδο
κατανάλωσης αλκοόλ, ειδικότερα στους νέους και ότι τα αποτελεσματικότερα μέσα
για να αποτραπεί η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους είναι οι
εκστρατείες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και αποτροπής,

Γ.

αναγνωρίζοντας ότι, κατά προσέγγιση, 5 έως 9 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε
οικογένειες που υφίστανται τις βλαπτικές συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ,

Δ.

έχοντας επίγνωση ότι η βλάβη από το αλκοόλ τείνει να συνδέεται με ποικιλία
παραγόντων, όπως το κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο, πολιτισμικές αντιλήψεις και
σχήματα κατανάλωσης, η επιρροή από γονείς και συνομηλίκους καθώς και ο βαθμός
και το επίπεδο εφαρμογής και επιβολής των κατάλληλων πολιτικών σε αυτό τον
τομέα,

1

ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 1.

2

ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σ. 160.

Ε.

έχοντας υπόψη ότι περίπου ένα στα τέσσερα τροχαία ατυχήματα μπορεί να αποδοθεί
στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τουλάχιστον 5.200 άτομα στην ΕΕ
πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα που οφείλονται στην κατανάλωση
αλκοόλ, στοιχείο που καθιστά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τη δεύτερη
σοβαρότερη αιτία θανάτου στους δρόμους της ΕΕ,

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της καταχρήσεως αλκοόλ και
ολόκληρου φάσματος νοητικών και συμπεριφορικών διαταραχών, άλλων μη
μεταδοτικών ασθενειών και τραυματισμών,

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό κόστος που αποδίδεται άμεσα και έμμεσα στην
κατάχρηση αλκοόλ υπολογίζεται σε 155,8 δισεκατομμύρια EUR στην Ευρώπη το 2010,
εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό (82,9 δισεκατομμύρια EUR) δεν εντάσσεται στο
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης,

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί ετησίως 3,3 εκατομμύρια
θανάτους παγκοσμίως ή το 5,9% των θανάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 25%
όλων των θανάτων στην ηλικιακή ομάδα 20 - 39 ετών μπορεί να αποδοθεί στην
κατάχρηση αλκοόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται συχνά σε
ατυχήματα, βιαιότητες ή παθήσεις του ήπατος,

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταχρηστική και βλαπτική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να
οδηγήσει σε εξάρτηση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυξημένη προσοχή και
στήριξη εντός των συστημάτων υγείας των κρατών - μελών,

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες ηλικιακές ομάδες ακολουθούν διαφορετικά
σχήματα κατανάλωσης αλκοόλ, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν μελετηθεί
ισοβαρώς,

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη επομένως ότι η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει χωρίς
καθυστέρηση την κατάρτιση νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το αλκοόλ,

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων,
1. Αιτείται την αυστηροποίηση των ποινών
συμπεριφοράς υπό την επήρεια του αλκοόλ.

σε

περιπτώσεις

παραβατικής

2. Προτείνει την υιοθέτηση από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του
περιορισμού πώλησης ποτών με έκπτωση πολλαπλών αγορών, στο πλαίσιο της
εθνικής πολιτικής της Σκωτίας, με βάση το νομοσχέδιο «Alcohol Act» 2010, που
επέφερε το σημαντικό αποτέλεσμα της μείωσης κατά 2,6% των πωλήσεων
αλκοολούχων ποτών.

3. Τάσσεται υπέρ της μείωσης της περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα για τους
επαγγελματίες και τους νέους οδηγούς ΙΧ (0.2 g/L).
4. Παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να διεξάγουν αυστηρότερους
ελέγχους τόσο σε τελωνειακό όσο και σε εγχώριο επίπεδο με σκοπό τον περιορισμό
των νοθευμένων ποτών και του παραεμπορίου.
5. Υπογραμμίζει την ανάγκη διεξαγωγής ενημερωτικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
και εκστρατειών αγωγής υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση τόσο από ειδικούς
όσο και από πρώην χρήστες και προτείνει τη διοργάνωση:
A. Σεμιναρίων και ομιλιών με βιωματικό χαρακτήρα σε σχολεία
B. Εκδηλώσεων, ανοιχτών προς όλους τους πολίτες, σχετικά με το αλκοόλ
6. Ενθαρρύνει την προέκταση του Ευρωπαϊκού προγράμματος STAD in Europe που
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης αλκοόλ.
7. Αιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει τη χορήγηση των
απαιτούμενων φαρμάκων σε ασθενείς, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες που
προκαλούνται εξαιτίας της υπέρμετρης κατανάλωσης αλκοόλ.
8. Καλεί την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας για τον Αλκοολισμό (ESBRA) να
διεξάγει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ανεύρεση νέων φαρμάκων μεθόδων θεραπείας για την αντιμετώπιση ασθενειών που προκαλούνται από την
αλόγιστη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
9. Θεωρεί εξέχουσας σημασίας τη σήμανση στις ετικέτες των οινοπνευματωδών ποτών
σχετικά με τις επιπτώσεις του αλκοόλ, προκειμένου να αποτρέπει τους καταναλωτές
από την αγορά τους.
10. Επισημαίνει την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εκστρατειών για την
προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και την ενημέρωση για τις αρνητικές επιδράσεις
που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση οινοπνεύματος.
11. Καλεί τα κράτη - μέλη να περιορίσουν αυστηρά την προβολή διαφημίσεων
αλκοολούχων ποτών σε συγκεκριμένα ωράρια (όπως στη Γαλλία)1.
12. Καλεί τα κράτη - μέλη να αυξήσουν τον καταναλωτικό φόρο ΦΠΑ στα αλκοολούχα
ποτά με σκοπό την έμμεση μείωση της κατανάλωσης και παράλληλα την
εξοικονόμηση κονδυλίων για την ανέγερση κέντρων απεξάρτησης και τη
χρηματοδότηση εκστρατειών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
13. Παροτρύνει τα κράτη - μέλη να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για την αύξηση των
παροχών απεξάρτησης από το αλκοόλ (υποστήριξη από ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς) στο πλαίσιο σύγχρονων κέντρων απεξάρτησης, τα οποία
1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/244900/Marketing-of-alcoholic-beverages.pdf

θα χαρακτηρίζονται από εχεμύθεια, προκειμένου να αποφευχθεί ο στιγματισμός
των ατόμων που καταφεύγουν σε αυτά.
14. Προτείνει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού καινοτόμου ερευνητικού
προγράμματος, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας για
τον Αλκοολισμό (ESBRA) και την Eurostat, το οποίο θα λειτουργήσει πιλοτικά για δύο
χρόνια, καθορίζοντας στα 21 έτη το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για την κατανάλωση
αλκοόλ για όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, παρουσιάζοντας, επιπλέον, μέσω ερευνών
και εμπειρικών δεδομένων, επίσημα στοιχεία και αποτελέσματα για την
κατανάλωση του αλκοόλ στα κράτη - μέλη της ΕΕ.
15. Προτρέπει τα κράτη - μέλη να λάβουν δράση όσον αφορά την προώθηση (μέσω
προγραμμάτων, διαφημιστικής καμπάνιας, ενημέρωσης) αλκοολούχων ποτών
μικρής ή και μηδενικής συγκέντρωσης αλκοόλης.
16. Επιδιώκει τη γνωστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του αλκοόλ που
περιλαμβάνει την καταπολέμηση της υπερβολικής χρήσης του.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

19.1.2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τις πολιτικές διά βίου μάθησης για άτομα με σωματική και
διανοητική αναπηρία
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητές: Γιάννης Αγοραστός, Σοφία Χριστοδουλίδου, Βασίλειος Ντάντος,
Ιωάννης Κατίρης, Όλγα Δαρλαγιάννη, Νικόλαος Καζακλάρης, Γαλήνη
Γρηγοριάδου, Αναστασία Αγγελίδου, Γεωργία Αλεξοπούλου, Μαρία
Μαλιάχοβα, Κατερίνα Κορωνού, Αλεξάνδρα - Μαρία Ζαβού, Βασίλειος
Τσαβαλιάς, Αγγελική Γιάκα, Σόνια Παυλίδου, Ευαγγελία Γκόγκα,
Κωνσταντίνος Κούκαλιας, Κέλλυ Ηλιάδου, Ολυμπία Δαδούδη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις πολιτικές διά βίου μάθησης για άτομα με σωματική και διανοητική
αναπηρία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–
–
–

–

έχοντας υπόψη, ότι, σύμφωνα με στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα υψηλό
ποσοστό των ατόμων με αναπηρία (περίπου 15%) εγκαταλείπουν το σχολείο,
λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΗ 2020,
εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 8,6%
των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω, περίπου 18,5% των ατόμων ηλικίας 16 - 65 και
περίπου 54,6% των ατόμων με ηλικία άνω των 65 ετών δηλώνουν μέτρια ως βαριά
αναπηρία,
έχοντας υπόψη ότι το 60 - 80% των εγκαταστάσεων που αφορούν την εκπαίδευση δεν
είναι προσβάσιμες,
1) λαμβάνοντας υπόψη το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου
2016 σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες,
2) λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010 - 2020,

3) λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Ευρώπης
«ΕΥΡΩΠΗ 2020»,
4) έχοντας υπόψη το ταμείο European Social Fund και τις επιδοτήσεις του για
κοινωνικούς σκοπούς

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας,
1. Τονίζει την ανάγκη διοργάνωσης σεμιναρίων με σκοπό την ειδίκευση των
παιδαγωγών για τη διδασκαλία των ατόμων με διανοητικές αναπηρίες, η
χρηματοδότηση των οποίων θα προέλθει τόσο από το ESF όσο και από τη χορηγία
ΜΚΟ, που ασπάζονται την ιδεολογία αυτή,
2. Ενθαρρύνει τη συγκρότηση τμημάτων ένταξης κατά τη διάρκεια του σχολικού
προγράμματος καθώς και τμημάτων μετά τη λήξη του ωραρίου για ενισχυτική
διδασκαλία,

3. Καλεί τα κράτη μέλη:
Α. να προωθήσουν την επιχορήγηση σεμιναρίων και επιμορφώσεων για τα ίδια
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα λάβουν
εφόδια με σκοπό την επαγγελματική τους αποκατάσταση,
Β. να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση με σκοπό την παροχή
εποπτικού υλικού και χαρτογραφικής ύλης, καταλλήλως προσαρμοσμένων
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (π.χ. μέθοδος Braille),
4. Ζητεί από τα κράτη - μέλη να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία υποδομών σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως καταλλήλως προσαρμοσμένα μέσα
μεταφοράς, ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, ανελκυστήρες, ώστε αφενός να
αισθάνονται ασφάλεια, τόσο τα άτομα με ειδικές ανάγκες όσο και οι συνοδοί
τους, και αφετέρου να εξαλειφθεί κάθε ενδοιασμός τους αναφορικά με τη
σωματική τους ακεραιότητα και αρτιμέλεια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010 - 2020 (European Disability Strategy),
5. Παροτρύνει τα κράτη - μέλη για την ενημέρωση του συνόλου των πολιτών για την
ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες στη διά βίου μάθηση, τόσο μέσω ομιλιών και ημερίδων όσο και
δια της προώθησης ενημερωτικού υλικού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
6. Προτείνει στα κράτη - μέλη την καθιέρωση της χρήσης των τεχνολογικών μέσων
στο πλαίσιο της τηλε-εκπαίδευσης και της τηλε-πρακτικής, απευθυνόμενη στα
άτομα με διανοητική και σωματική αναπηρία, σε περίπτωση που δεν μπορούν να
μεταβούν στους χώρους των σεμιναρίων ή τους σχολικούς/επαγγελματικούς
χώρους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 – 2019

Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

19.01.2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τις ασφαλιστικές δικλίδες που μπορούν να τεθούν για την
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων έναντι των έμμεσων διακρίσεων
Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Εισηγητές: Ουρανία Μπουτζιλούδη, Αλέξανδρος Γουζέτος, Ναταλία
Χατζησταμάτη, Δωρίτα Κατσίδη, Αικατερίνη Μεταξιώτη, Μαριάνθη Πίττη,
Νικόλαος Θεοφιλίδης, Γεώργιος Κρεοπώλης, Ρωμανός Οφείδης, Καλλιόπη
Σαμαρά, Αντωνία Βαγενά, Ραφαήλ Δουβιστάλης, Αντώνης Ιωάννου - Σκεντέρ,
Στεφανία Τζαβλάκη, Ιωάννα Μπίκου, Θεοδώρα Χατζηγεωργίου, Ζωή
Χατζημωυσιάδου, Ερμιόνη Κιμπουροπούλου, Κατερίνα Παπαπαύλου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ασφαλιστικές δικλίδες που μπορούν να τεθούν για την προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων έναντι των έμμεσων διακρίσεων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
1)

λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της απόφασης 2000/43/ΕΚ της 29ης Νοεμβρίου
2000 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,

2)

λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη
διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία,

3)

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01) σχετικά με το αναφαίρετο δικαίωμα για
ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς την ελευθερία,

4)

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1 του ίδιου χάρτη σχετικά με το αναντίρρητο
δικαίωμα διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

5)

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του ίδιου χάρτη περί του δικαιώματος γάμου και
δημιουργίας οικογένειας,

6)

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο του ίδιου χάρτη περί ελευθερίας της σκέψης, της
συνείδησης και της θρησκείας,

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
1. Προτείνει τη διεύρυνση του ισχύοντος ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, το οποίο
αποσαφηνίζοντας στη βάση της υπάρχουσας νομολογίας τα όρια των έμμεσων
διακρίσεων, θα διευκολύνει αφενός τον εντοπισμό τέτοιων φαινομένων, αφετέρου
τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών αντιμετώπισης αυτού, στο πλαίσιο του
τριπτύχου «πρόληψη - θεραπεία - καταστολή», στοχοθεσία που θα επιτευχθεί υπό
τις ακόλουθες διευρυμένες διατάξεις,
2. Εισηγείται τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ με τη
συνακόλουθη εντατικοποίηση της εφαρμογής της οδηγίας 2000/43/ΕΚ,
καθορίζοντας τα αναγκαία προστατευόμενα χαρακτηριστικά (τα ρητώς
κατοχυρωμένα εκ της ΕΕ, φύλο, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, ηλικία, αναπηρία,
θρησκεία ή πεποιθήσεις και γενετήσιος προσανατολισμός), πιστοποιώντας όμως την
επιπρόσθετη υιοθέτηση του καταλόγου της ΕΣΔΑ με ρήτρα απαραίτητη τη
συμπλήρωσή του με τα ακόλουθα προστατευόμενα χαρακτηριστικά: διατροφικές

συνήθειες, ιδιαιτερότητες στην υγεία, σωματική διάπλαση, μαθησιακές δυσκολίες,
πολιτικές πεποιθήσεις,
3. Υποστηρίζει την πανευρωπαϊκή εφαρμογή του Νόμου 4443/2016
με τη
συνακόλουθη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της
ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της
Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση
στην απασχόληση και την εργασία, της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπό τις ενισχυμένες
διατάξεις,
Α. Της πρακτικής πειραματικής εφαρμογής του επίμαχου μέτρου σε μια
περιορισμένη ομάδα ατόμων, προκειμένου να ελεγχθεί έμπρακτα εάν
δημιουργούνται επιμέρους ομάδες, οι οποίες εμφανίζουν μεταξύ τους
μεγάλες αποκλίσεις, κυρίως ως προς το φύλο, το εισόδημα, την ηλικία, την
εθνότητα και τον γενετήσιο προσανατολισμό, ή εν γένει καταστρατηγείται η
φυσική απαραβίαστη ισότητα των ευκαιριών των ανθρώπων,
Β. Της ύπαρξης δικτύου ειδικών συνταγματολόγων, νομικών, εξειδικευμένων
κοινωνιολόγων, καταρτισμένων κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων,
επιφορτισμένων με το έργο της διερεύνησης, ελέγχου και έγκρισης μέτρων
που αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης ή εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να
αποτελέσουν βάση ανάπτυξης διακρίσεων έμμεσου τύπου,
Γ. Της αναθεώρησης της ρήτρας άρσης της θεώρησης,
4. Δίνει έμφαση στη διασφάλιση της κατανόησης της διαφορετικότητας προωθώντας
ενημερωτικές ενέργειες, όπως:
Α. τηλεοπτικά μηνύματα,
Β. διαφημιστικές προωθήσεις,
Γ. δράσεις που ενισχύουν το ύφος της πολυπολιτισμικής αλληλεπίδρασης στο
πλαίσιο της επικερδούς συνεργασίας και όχι της στυγνής αντιπαράθεσης,
όπως ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής των
Ευρωπαίων πολιτών σε μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης, ανοικτές στο
ευρύ κοινό,
Δ. τη γενικότερη πρόσδοση έμφασης στον αγώνα ευαισθητοποίησης της κοινής
γνώμης με πολυεπίπεδα εργαλεία, ενημερωτικές ημερίδες για τα ανθρώπινα
δικαιώματα εντός της Ένωσης,
Ε. Τη σύμπτυξη των βασικών αρχών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
σε ένα εύχρηστο και κατανοητό εγχειρίδιο του Ευρωπαίου Πολίτη, το οποίο
θα προωθεί την κοινωνική - νομική παιδεία, ώστε να γνωρίζουν πλέον οι

πολίτες το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ένωση, αλλά και τις δυνατότητες
που αυτό προσφέρει,
5. Αναγνωρίζει την ανάγκη ποσόστωσης αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που παρουσιάζονται σε μειονότητες, κυρίως στον εργασιακό χώρο,
6. Παροτρύνει τη διεύρυνση της κοινοτικής νομοθεσίας εκτός από την εργασιακή
απασχόληση και σε άλλους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας (π.χ. υγεία,
εκπαίδευση),
7. Θεωρεί καταλυτική τη συγκρότηση, πανευρωπαϊκά, ενός ενιαίου ελεγκτικού
μηχανισμού, ο οποίος:
Α. Θα αποτελείται από κρατικά παραρτήματα σε κάθε κράτος - μέλος με σκοπό
την ευκολότερη προσφυγή σε έναν ευρωπαϊκό ρυθμιστικό θεσμό υπό την
κεντρική διοίκηση ενός ολιγάριθμου πυρήνα ισχυρά καταρτισμένων
ελεγκτών,
Β. Θα απαρτίζεται από μία ομάδα στελεχών, κατάλληλα ειδικευμένων,
δικηγόρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, οικονομολόγων,
εργατολόγων. Η επιλογή αυτών των ατόμων για την ένταξή τους σε αυτό το
σώμα θα γίνεται έπειτα από αντικειμενική εξέταση υπό τη διοίκηση των
ελεγκτικών μηχανισμών, με αδιάβλητες εξετάσεις υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Γ. Θα ελέγχει αν υπάρχουν έμμεσες διακρίσεις στο πλαίσιο των επιβαλλόμενων
μέτρων μιας επιχείρησης ή θεσμού μετά από αιφνιδιαστικούς, ετησίως
επαναλαμβανόμενους, ελέγχους, ώστε να επιτευχθεί ο εντοπισμός των
ανισοτήτων και η βέλτιστη αντιμετώπισή τους,
Δ. Εφόσον αναγνωριστεί ύπαρξη έμμεσης διάκρισης, ο ελεγκτικός μηχανισμός
αυτεπάγγελτα θα προωθήσει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του οποίου θα οριστεί η βαρύτητα
της ποινής ανάλογα με την τάξη μεγέθους της διάκρισης,
Ε. Θα επιβάλλει ποινές, όπως την κάλυψη δικαστικών εξόδων αλλά και
δαπανών νοσηλείας ή υποστήριξης αλλά και χρηματική αποζημίωση του
θύματος,
8. Θα συνιστά την ανώνυμη αξιολόγηση των προϊσταμένων ή εργοδοτών από τους
υπαλλήλους με την οποία, βάσει των εκφρασμένων απόψεων, θα μπορούν να
ελέγχονται οι συμπεριφορές των προαναφερθέντων και να διαπιστώνεται
«αναίμακτα» η ύπαρξη έμμεσων διακρίσεων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

19.1.2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει το δικαίωμα
των πολιτών στην ενημέρωση από τις «ψευδείς ειδήσεις» (fake news)
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητές:
Σταυρούλα
Μαναβή,
Κυριάκος
Δάρμαρης,
Κυριακή
Γραμματικοπούλου, Ιάσων Καφετζής, Στεφανία Τσαπιτζόγλου, Eιρήνη Μαρία Ευαγγελίδη, Μαρία Παπαδημητρίου, Βασίλειος Στεργιούλης,
Δέσποινα Σκουλαρίγκη, Εύη - Παρασκευή Φουντά, Ηρώ Τσιτώτα, Ευαγγελία
Παπατκούδη, Θανάσης Κατσικονούρης, Δήμητρα Πετράκου, Αναστάσιος
Λυκίδης, Γεωργία Γιουβανόγλου, Ζωή - Μαρία Καμοπούλου, Δάφνη
Αντιβαλίδου, Ασπασία - Ραμόνα Σπυροπούλου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει το δικαίωμα των πολιτών
στην ενημέρωση από τις «ψευδείς ειδήσεις» (fake news)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

–

–

έχοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζει στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες
πολιτικές εξελίξεις η έξαρση των «fake news», η οποία καλλιεργεί κλίμα αβεβαιότητας
προς τα κοινωνικά και ενημερωτικά δίκτυα, καθώς και γενικότερης αστάθειας και
σκοταδισμού,
επισημαίνοντας τον αυξημένο κίνδυνο διασποράς ψευδών ειδήσεων μέσω του
διαδικτύου εξαιτίας της ελκυστικής κατασκευής τους, της εύκολης αναδημοσίευσης
στο πλαίσιο ελεύθερης διακίνησης απόψεων αλλά και της διεύρυνσης του
ειδησεογραφικού ρόλου του διαδικτύου,
επαινώντας τα νομοθετικά βήματα μεμονωμένων κρατών - μελών και τα
αποτελέσματα που φέρνουν προς την αποτροπή της παραπληροφόρησης,
Α. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των «fake news» στην υποστήριξη του λαϊκισμού και
των ακραίων απόψεων, στον βαθμό που η παραπληροφόρηση οδηγεί στην
παραπλάνηση του κοινωνικού συνόλου και στη διάχυση αβεβαιότητας και
δυσπιστίας για το πολιτικό σύστημα, για τη δημοκρατία και για το κράτος δικαίου
και υποδαυλίζει τη μισαλλοδοξία,
Β. επαινώντας το έργο της Ομάδας Ανατολικών Στρατηγικών Επικοινωνιών
(EastStratCom) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την
ενίσχυση του συνολικού περιβάλλοντος των υγιών μέσων ενημέρωσης και την
ανταπόκριση στην παραπληροφόρηση,
Γ. τονίζοντας την προσήλωσή της στις αρχές της δημοκρατίας που εξασφαλίζουν την
ελευθερία του λόγου, την ελευθεροτυπία και όλα τα ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα που προστατεύουν την έκφραση των πολιτών,

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
1.

Προτείνει τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων σε συνεργασία με κάθε κράτος μέλος με στόχο την ανάπτυξη κριτικής θεώρησης στους πολίτες απέναντι στις ψευδείς
ειδήσεις, όπου θα παρουσιάζονται:
Α. Ορισμοί και στοιχειώδεις έννοιες σχετικά με τον όρο «fake news», που
εξασφαλίζουν την ενημέρωση του πληθυσμού για το ζήτημα,

Β. Αναφορές στα αίτια και στην εξάπλωση των ψευδών ειδήσεων καθώς και στις
συνέπειές τους στην πολιτική ζωή,
Γ. Γενικές οδηγίες για την αναγνώριση έγκυρων και μη έγκυρων πηγών ενημέρωσης,
Δ. Συμβουλές και μέθοδοι ανίχνευσης, διασταύρωσης και αποφυγής ψευδών ειδήσεων
από επιλεγμένους ειδήμονες, οι οποίοι θα παρέχουν πληροφόρηση τόσο σε
γενικότερη θεματολογία όσο και σε εξειδικευμένους τομείς, σχετικούς με την
καθημερινότητα των ατόμων,
Ε. Οι ευρωπαϊκοί φορείς ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα το πρακτορείο ειδήσεων
euronews,
2.

Συνιστά την εξοικείωση των μαθητών με το πρόβλημα των ψευδών ειδήσεων στο
σχολείο, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων υπό την αιγίδα της Ε.Ε. και μέσω της
συμπερίληψης του ζητήματος και της αντιμετώπισής του σε σχετικά σχολικά
μαθήματα, με τη συνδρομή της αρμόδιας επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας καθώς
και των εθνικών Υπουργείων Παιδείας,

3.

Προτείνει τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα βασίζονται σε
ειδικά λογισμικά και αλγορίθμους με σκοπό την αναγνώριση και την πιστοποίηση της
εγκυρότητας των ειδήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

4.

Υποστηρίζει την προάσπιση και την προώθηση διαφάνειας όσον αφορά τις
σκοπιμότητες και τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ

5.

Συνιστά τη δημιουργία δημόσιας πλατφόρμας διαλόγου με στόχο την
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης για την αντιμετώπιση
των ψευδών ειδήσεων

6.

Υπογραμμίζει την ανάγκη υλικοτεχνικής ενίσχυσης των ήδη υπαρχουσών πλατφορμών
(EUvsDisinfo, Crosscheck)

7.

Ζητά την υποχρεωτική αναγραφή της πηγής σε κάθε ειδησεογραφική δημοσίευση
καθώς και παραπομπές σε αυτή

8.

Προτείνει την επιβολή κυρώσεων -χρηματικών προστίμων ή/και άρση λειτουργίας για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα- σε ΜΜΕ (έντυπη/ηλεκτρονική μορφή) εθνικής και
ευρωπαϊκής εμβέλειας στα οποία έχει διαπιστωθεί συστηματική και εσκεμμένη
διασπορά ψευδών ειδήσεων,

9.

Τάσσεται υπέρ της καταπολέμησης της αθέμιτης δημοσιογραφίας, που καταστρατηγεί
τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας προτείνοντας:
Α. Τη θέσπιση ενός πλαισίου επιβολής κοινωνικής εργασίας για όσους
δημοσιογράφους προωθούν την παραπληροφόρηση,
Β. Τον περιορισμό του δικαιώματος άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

10.

Παροτρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών να εξαντλήσουν τα όρια
αυστηρότητας αναφορικά με τις ποινές που θα επιβληθούν στους εξακριβωμένους
χρηματοδότες μέσων παραγωγής και αναδημοσίευσης ειδήσεων αναληθούς
περιεχομένου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 - 2019

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

19.1.2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο
πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται
αντιμέτωπες.
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγητές: Σοφία Μαυρουδή, Μαρία Κρεμμύδα, Ουρανία - Μαρία Κράβαρη,
Αντωνία Γαβριήλ, Ελένη Τσίντση, Ελισάβετ Πιτσιάβα, Αναστασία
Παπαδημητρίου, Σοφία Ξυδά, Μαρία - Νεφέλη Γκιρτζίκη, Αγγελική
Φουσφούκα, Δήμητρα Δάλλα, Ελευθερία Φαλιδούρη, Νικολέτα Φιλελέ,
Γεώργιος Μαλάκης, Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, Μαρία Βίτη, Θεοδώρα
Χατζησωτηρίου, Κατερίνα Συμεωνίδου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο,
και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

 έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Strategic
engagement for equality 2016 - 2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα
των φύλων την περίοδο 2016 - 2019) (SWD(2015)0278),

 έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με
τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives
of Girls and Women trough EU Relations 2016-2020»(Ισότητα των δύο φύλων
και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των
γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 20162020)(SWD(2015)0182),

 έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την
ασφάλεια,

 έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την ισότητα των δύο φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στις χώρες εταίρους,

 έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά
με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της
ανάπτυξης (Ο-0001092015 - Β8 -0762/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της
Εuropean Commission, τα ποσοστά κάλυψης υψηλών θέσεων εργασίας, σε

τομείς επιστήμης και τεχνολογίας, από γυναίκες είναι ελάχιστα σε σχέση με
αυτά των αντρών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έρχονται συχνά αντιμέτωπες με αόρατα
εμπόδια («γυάλινες οροφές») βάσει προκαταλήψεων που περιορίζουν την
προαγωγή τους σε ανώτερες θέσεις και την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία και ανέλιξη, όπως τον χρόνο που πρέπει να αφιερώνει μια
γυναίκα στη μητρότητα και τον χρόνο που μπορεί να αφιερώνει στην
επιδίωξη των στόχων της, τον αναχρονιστικό διαχωρισμό μεταξύ γυναικείων
και αντρικών επαγγελμάτων και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο
φύλων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να υπάρχει κοινωνική ευημερία,
πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένοι οι τρόποι με τους οποίους
αντιμετωπίζεται ο «γυάλινος» χαρακτήρας της οροφής καθώς και ο τρόπος
με τον οποίο εν λόγω εμπόδια μπορούν να παρακαμφθούν ή ακόμα και να
καταρριφθούν με την άμεση λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των
προκαταλήψεων λόγω φύλου καθώς και με τη συνεργασία με το μελλοντικό
εργατικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, δεξιοτήτων και
την αλλαγή αντιλήψεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την επίτευξη
αυτών των στόχων θα πρέπει να έχουν ριζοσπαστικό και όχι επιδερμικό
χαρακτήρα καθώς και ότι η συνεργασία σε συλλογικό επίπεδο είναι άκρως
σημαντική και πρέπει να επιδιώκεται από τον καθένα μας ξεχωριστά σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,
1. παροτρύνει τα κράτη - μέλη να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή και
επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών, και ειδικότερα με:
Α. Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων με τεχνολογικό, κυρίως,
χαρακτήρα, τα οποία θα βοηθούν στην εξοικείωση των
γυναικών με ειδικούς τομείς της επιστήμης και της
τεχνολογίας και θα πιστοποιούν τις γνώσεις τους.

Β. Ίδρυση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε δημόσιες
και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γ. Απονομή βραβείων αποκλειστικά σε γυναίκες επιστήμονες, τα
οποία θα στοχεύουν στη δημιουργία προτύπων και στην
ενθάρρυνση των νέων γυναικών να ακολουθήσουν ανάλογη
πορεία.

2. καλεί τα κράτη - μέλη να προβούν στην παροχή οικονομικών κονδυλίων,
και αναλυτικότερα με:
Α. Δημιουργία παιδικών σταθμών μέσω της οικονομικής
ενίσχυσης που θα παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε
να διευκολυνθούν οι εργαζόμενες μητέρες να νιώσουν
ασφάλεια και να συνδυάσουν την επαγγελματική
σταδιοδρομία με τις μητρικές υποχρεώσεις.
Β. Χρηματοδότηση με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
υλικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με σκοπό την
εξάλειψη των στερεοτύπων που επικρατούν.
Γ.

Παροχή επιδομάτων πατρότητας, ώστε να μπορούν οι άντρες
να απουσιάζουν από τη δουλειά τους για τη φροντίδα του
παιδιού τους, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του
κανόνα ότι η γυναίκα είναι ο γονέας, ο οποίος οφείλει να
διακόψει την εργασία του, ώστε να εξαλειφθεί αυτό το
σημαντικό εμπόδιο στην πρόοδο των γυναικών.

3. ζητεί από τα κράτη - μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία οργανώσεων
για την ενίσχυση των γυναικών, και ειδικότερα με:
Α. Διεξαγωγή σεμιναρίων και ημερίδων που στοχεύουν στην
καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των δικαιωμάτων των
γυναικών, αλλά κυρίως στη συνειδητοποίηση από τις ίδιες τις
γυναίκες ότι δεν είναι κατώτερες από τον αντρικό πληθυσμό.
Β. Δωρεάν παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες σε οικονομικά
αδύναμες γυναίκες,
προκειμένου να προστατευθούν
θεμελιώδη δικαιώματά τους.

4. τονίζει τη θέσπιση νόμων σε εθνικό και εμπορικό επίπεδο, και
ειδικότερα:
Α. Ύπαρξη απόλυτης διαφάνειας με την υποβολή βιογραφικών
σημειωμάτων - αιτήσεων σε ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων, προκειμένου να ελέγχεται το ποσοστό
πρόσληψης γυναικών και ειδικότερα σε ηγετικές θέσεις
εργασίας.
Β. Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής 35%, ως ελάχιστο όριο
πρόσληψης των γυναικών σε πολυεθνικές εταιρείες και
αντίστοιχη καθιέρωση ποσοστού 15%, ως ελάχιστο όριο
πρόσληψής τους σε ηγετικές θέσεις, εφόσον υπάρχουν τα
κατάλληλα προσόντα.
Γ. Απαλοιφή του πεδίου «οικογενειακή κατάσταση» από το
βιογραφικό σημείωμα, καθώς παραβιάζει κατάφορα την αρχή
της ισότητας.
Δ. Υποχρεωτική προσαρμογή ωραρίου των γυναικών με παιδιά
κάτω των 5 ετών για την εκπλήρωση των μητρικών
καθηκόντων - υποχρεώσεών τους.
Ε. Δημιουργία ειδικών ελεγκτικών επιτροπών, οι οποίες θα
παρακολουθούν την τήρηση και την πρόοδο των παραπάνω
αναφερθέντων νόμων σε πανεπιστημιακό και εργασιακό
επίπεδο.

5. ενισχύει τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και ειδικότερα:
Α. Συνεργασία σχολείων με επιστημονικούς συλλόγους, οι
οποίοι θα οργανώνουν σεμινάρια με πρωταρχικό στόχο την
ενημέρωση των μαθητών για τις ίσες δυνατότητες ίσης
εργασίας και εκπαίδευσης μεταξύ των δύο φύλων.
Β. Προσαρμογή των σχολικών βιβλίων στα δεδομένα της εποχής
με σκοπό την εξάλειψη των προκαταλήψεων που σχετίζονται
με την ανισότητα των δύο φύλων.
Γ. Ύπαρξη κοινωνικών λειτουργών με διπλό ρόλο στα σχολεία, οι
οποίοι θα συμβουλεύουν τόσο τους γονείς των μαθητών όσο
και τους ίδιους τους μαθητές. Αναφορικά με τους γονείς, ο
ρόλος τους θα είναι η καταπολέμηση προκαταλήψεων και
απαρχαιωμένων αντιλήψεών τους. Ο ρόλος τους, αναφορικά

με τους μαθητές, θα είναι ενθαρρυντικός, ώστε η
επαγγελματική τους σταδιοδρομία να μην εξαρτάται από τις
κοινωνικές προκαταλήψεις.
Δ. Προγράμματα - εκδρομές βιωματικού περιεχομένου που θα
αποσκοπούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην
επαφή των παιδιών με όλες τις κατηγορίες των επιστημών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς βραχυχρόνιων
μισθώσεων - ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μέσω
ηλεκτρονικών πλατφόρμων στην Ε.Ε.
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητές:
Ειρήνη Mπεκτασιάδου, Χριστίνα Μπακαλούδη, Πέτρος
Παπανικολάου, Σταύρος Τσουρούς, Νικόλαος Άγγος, Χρήστος
Αικατερίνης, Κωνσταντίνος - Τριαντάφυλλος Λαμπρόπουλος, Ηλίας
Ροδίτης, Χριστίνα Βακιρτζή, Παναγιώτης Καραλής, Σταύρος
Εφραιμίδης, Ελένη Καμτσίκη, Έφη Κωστοπούλου, Γιώργος Φώτης,
Νικόλαος Παπατσιάρας, Μαρία Τζέκα, Ναπολέων Κοντός, Κατερίνα
Παπάζογλου, Άννα - Μαρία Χατζοπούλου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων στην
Ε.Ε.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
έχοντας υπόψη τους στόχους μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που θέτει η
Συνθήκη της Λισαβόνας (Μάρτιος 2000) στον τομέα του Τουρισμού,
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός
προορισμός στον κόσμο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM (2010) 352] της 30ής
Ιουνίου 2010,
έχοντας υπόψη τη «Στρατηγική της Λισαβόνας», όπου οι ηγέτες των
κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σ’ έναν νέο στρατηγικό στόχο
για την Ευρωπαϊκή Ένωση: να την αναδείξουν ως την ανταγωνιστικότερη οικονομία
του κόσμου, ανακηρύσσοντας τον τουρισμό μοχλό επίτευξης των στόχων τους,
έχοντας υπόψη την υιοθέτηση της διακήρυξης της Μαδρίτης το 2010, με την
οποία τα κράτη - μέλη εξέφρασαν την προθυμία τους να υποστηρίξουν πλήρως την
ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική και να προωθήσουν το κοινωνικό, περιβαλλοντικό,
πολιτιστικό και οικονομικό της πλαίσιο,
έχοντας υπόψη τη συμβολή των υπηρεσιών τουρισμού και ταξιδιών, στο
ποσοστό 4%, του ΑΕΠ της ΕΕ,
έχοντας υπόψη την ανάγκη για τουρισμό που σέβεται και αναδεικνύει τον
φυσικό πλούτο κάθε περιοχής, ενώ αποφεύγει τη ρύπανση που συνδέεται με τις
συμβατικές μορφές τουρισμού,
έχοντας υπόψη τη δέσμευση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb για τη
δημιουργία ενός κόσμου, όπου όλοι οι άνθρωποι, διαφορετικού υπόβαθρου, θα
αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και σεβαστοί, όσο μακριά και αν έχουν ταξιδέψει από το
σπίτι τους. Αυτή η δέσμευση βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν τόσο
για τους οικοδεσπότες όσο και για τους επισκέπτες της Airbnb: ενσωμάτωση και
σεβασμός,
έχοντας υπόψη την απαγόρευση διακρίσεων της Airbnb κατά την οποία: Οι
οικοδεσπότες της Airbnb δεν πρέπει
Α. Να απορρίπτουν έναν επισκέπτη βάσει φυλής, χρώματος,
εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού
προσανατολισμού, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.
Β. Να επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις βάσει
φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας,
σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

Γ. Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που
αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή υποδεικνύουν προτίμηση για έναν
επισκέπτη βάσει φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής,
θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου ή οικογενειακής
κατάστασης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού,

1. Χαιρετίζει τη θέσπιση ενός συστήματος αξιολόγησης, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατά την οποία οι οικοδεσπότες θα
βαθμολογούν τους επισκέπτες τους μετά το πέρας της διαμονής τους στο
κατάλυμα. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
Α. Βαθμολογία σε κλίμακα από 0 έως 5.
Β. Γραπτή κριτική σε ορισμένο πλαίσιο της πλατφόρμας,
ώστε οι επικείμενοι οικοδεσπότες να μπορούν να δεχτούν ή να απορρίψουν
τον επισκέπτη κατευθυνόμενοι από τη συνολική εικόνα της αξιολόγησής
του.

2. Ενθαρρύνει την υποβολή γραπτού ερωτηματολογίου, παραχωρούμενο από
τον οικοδεσπότη στον επισκέπτη, το οποίο θα αποτυπώνει τη συνολική
εμπειρία διαμονής του ενοίκου καθώς και μια σύντομη εποικοδομητική
κριτική καταλύματος και θα συμπληρώνεται μετά το πέρας της επίσκεψης.

3. Ζητεί τον σχηματισμό ειδικών κρατικών κλιμακίων που θα ελέγχουν τον
προερχόμενο, από τη νόμιμη πολεοδομική αρχή, Αριθμό Μητρώου για την
ύπαρξη ή μη των προτεινόμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
καταλυμάτων, με σκοπό την αποτροπή διαφήμισης και προώθησης
«εικονικών διαμερισμάτων». Ο έλεγχος αυτός θα περιλαμβάνει επίσης:
Α. Ασφάλεια υποδομής
Β. Συνθήκες υγιεινής
Γ. Θέρμανση
Δ. Την ορθή γενικότερα λειτουργία του καταλύματος

4. Προτείνει τον καθορισμό ειδικού ποσοστού σε αναλογία με το εκάστοτε
μίσθωμα ακινήτου, το οποίο θα καταβάλλεται ως εγγύηση με τη μορφή της
προκαταβολής, ώστε να αποτρέπει την αυθαίρετη και απρόοπτη ακύρωση
της κράτησης του επισκέπτη.

5. Προτείνει η είσπραξη φορολογικών υποχρεώσεων των μισθωτών να
διενεργείται πλέον από κατεξοχήν αρμόδια ηλεκτρονική υπηρεσία των

σχετικών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. Airbnb) και όχι από
κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Taxisnet), όπως συμβαίνει ήδη.

6. Θεωρεί επιτακτική την περαιτέρω προώθηση ηλεκτρονικών πλατφορμών
βραχυχρόνιας μίσθωσης, προκειμένου αυτή να γίνει γνωστή και στους μη
άμεσα ενδιαφερόμενους. Η προώθηση αυτή να επιτευχθεί με διαφημιστικά
σποτ, καμπάνιες και βίντεο σε:
A. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. Internet),
B. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. λεωφορεία, αεροπλάνα, τρένα,
μετρό),
Γ. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπος).
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη συμβολή της ψηφιακής έρευνας, ανάπτυξης και
καινοτομίας στην οικονομία της ΕΕ
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητές: Ευάγγελος Βασιλείου, Μαρία - Ιωάννα Χαρατζίδου,
Βασίλειος Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος Τσακιρίδης, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, Θωμάς Παυλίδης, Αθανάσιος Δράκος, Ταξιάρχης
Αβαγιανός, Στέργιος Αναστασίου, Γεώργιος Αναστασίου, Γιώργος
Πίττης, Νικόλαος Κόκκαλας, Δημήτρης Αντωνιάδης, Ζωή Σικοπέτη,
Κατερίνα Κότια, Ανδριάνα Γραβάνη, Χρήστος Φόρογλου, Παναγιώτης
- Ραφαήλ Πεϊτσίνης, Δέσποινα Σαμόλαδά

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τη συμβολή της ψηφιακής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην
οικονομία της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με
τίτλο «Ευρώπη 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM (2010) 2020),

–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση
του προγράμματος - πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την
καινοτομία (2014-2020)4,

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2014, με
τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής
ανάπτυξης» (COM (2014) 339 τελικό),

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Οκτωβρίου
2010, με τίτλο «εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής
Ευρώπη 2020: Ένωση της Καινοτομίας» (COM (2010) 546 τελικό),

–

έχοντας υπόψη τα θεματικά έγγραφα για την ομάδα υψηλού επιπέδου
σχετικά με τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων έρευνας και
καινοτομίας της ΕΕ, της 3ης Φεβρουαρίου 20175,

–

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
με τίτλο «Ο ρόλος και ο αντίκτυπος των ΚΤΠ (κοινών τεχνολογικών
πρωτοβουλιών) και των ΣΔΙΤ (συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)
στην υλοποίηση του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” για μια βιώσιμη
βιομηχανική μεταλλαγή» (CCMI/142),

–

έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισμού σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του 7ου
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (2015/2318(INI)),

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις
συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
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Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία
καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ6,
–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την
πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη
εξειδίκευση (RIS3)7,

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2012,
με τίτλο «Ενίσχυση και επικέντρωση της διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ στην
έρευνα και καινοτομία: μια στρατηγική προσέγγιση» (COM (2012) 497
τελικό),

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2013, με
τίτλο «Συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020»: ένα ισχυρό εργαλείο για την καινοτομία και την ανάπτυξη
στην Ευρώπη» (COM (2013) 494 τελικό),

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2017, με
τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές
για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM (2017)
376),

–

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο
«Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM (2015) 192
τελικό) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη
συνοδεύει (SWD (2015) 100 τελικό),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 173 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) για τη γενική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, το οποίο ορίζει ότι
«η Ένωση και τα κράτη - μέλη μεριμνούν, ώστε να εξασφαλίζονται οι
αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της
βιομηχανίας της Ένωσης».

–

έχοντας υπόψη τα άρθρα 179 έως 189 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως νομική βάση για την πολιτική σχετικά με την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε
αποφασιστικό παράγοντα για την υιοθέτηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
και τον σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·
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Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το
μεγαλύτερο πρόγραμμα για την Ε&Α στην ΕΕ του οποίου η διαχείριση γίνεται
σε κεντρικό επίπεδο·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαετίες μακροοικονομικής έρευνας έδειξαν πως η
καινοτομία προωθεί την οικονομική ανάπτυξη μέχρι και 80% στις
ανεπτυγμένες χώρες καθώς και ότι η Ευρώπη πρέπει να καινοτομεί, ώστε να
εκμεταλλεύεται τα αποτελέσματα των ερευνών και να τα μετατρέπει σε
εμπορεύσιμα προϊόντα και διαδικασίες τα οποία θα προωθήσουν την
οικονομική ανάπτυξη·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας
και Ενέργειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο σχετικά με τις
δραστηριότητες της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της ΕΕ·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις καινοτομίας και την ανομοιόμορφη πρόοδο
των κρατών - μελών, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς
πίνακες για την ανάπτυξη της καινοτομίας·

ΣΤ.

με σεβασμό στις μέχρι τώρα προσπάθειες των κρατών - μελών για βελτίωση
της οικονομίας τους μέσω της ψηφιακής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας·

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

1. Προτείνει την προώθηση της κινητικότητας των νέων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και
παγκόσμιο επίπεδο με στόχο τη διάχυση της γνώσης και την εκμάθηση νέων
τεχνικών και καινοτόμων μεθόδων·
2. Αιτείται την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού δικτύου εκπαιδευτικών και ερευνητικών
ιδρυμάτων, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη υλικοτεχνικής και οικονομικής
ενίσχυσής τους·

3. Ζητά παράλληλα τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη
δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου με στόχο τον έλεγχο της
εύρυθμης λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους στην οικονομία·
4. Τονίζει την ανάγκη χορήγησης κινήτρων σε νέους επιστήμονες με στόχο την
αριστεία και την αύξηση του δείκτη των επιδόσεων καινοτομίας·
5. Καλεί την ΕΕ να παρέχει κεφάλαια, φορολογικά κίνητρα και φορολογικές
ελαφρύνσεις ή πόρους σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που προωθούν την έρευνα και
την καινοτομία·
6. Προωθεί την επανεπένδυση τουλάχιστον του 10% των ετήσιων εσόδων των
επιχειρήσεων·
7. Εισάγει τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που:
Α. θα ενισχύει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών,
επιχειρήσεων και επενδυτών με στόχο την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και
τεχνογνωσίας μεταξύ όλων των κρατών - μελών,
Β. θα αποσκοπεί στην καταγραφή της ζήτησης του ανθρώπινου δυναμικού
στην ΕΕ·

8. Τάσσεται υπέρ της σύναψης διακρατικών συμφωνιών για την ανάπτυξη των
εμπορικών σχέσεων, της τεχνολογικής προόδου και της μεταλαμπάδευσης της
τεχνογνωσίας·
9. Προτείνει την υιοθέτηση μίας ευρωπαϊκής πολιτικής αξιοποίησης των ήδη
υπαρχόντων τομέων καινοτομίας σε κάθε περιφέρεια με σκοπό την οικονομική
εξέλιξη των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών·
10. Συνιστά την ενίσχυση των ειδικών αναπτυξιακών τραπεζών της ΕΕ με σκοπό την
παροχή κονδυλίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις των λιγότερο αναπτυγμένων
χωρών, ώστε να καινοτομήσουν·
11. Αιτείται τη χορήγηση επιδοτήσεων από την ΕΕ στις χώρες με χαμηλό δείκτη
καινοτομίας στοχεύοντας στη μείωση του χάσματος της ανομοιομορφίας που
επικρατεί μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό·
12. Υποστηρίζει τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των
κρατών μελών με σκοπό την οικονομική τους άνοδο.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την ανάπτυξη - αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού της
ένωσης μεταξύ των κρατών - μελών
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τον με αριθμό 1612/1968 Κανονισμό της ΕΟΚ για την
ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/38/ΕΚ, ιδίως δε το άρθρο 7, Τίτλος ΙΙ
αυτού υπό τον τίτλο «Άσκηση της απασχολήσεως και ισότης μεταχειρίσεως»,
κατά το οποίο «Ο εργαζόμενος υπήκοος ενός κράτους μέλους δεν δύναται
στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών να έχει, λόγω της ιθαγενείας του,
διαφορετική μεταχείριση από τους ημεδαπούς εργαζομένους, ως προς τους
όρους απασχολήσεως και εργασίας, ιδίως όσον αφορά την αμοιβή, την
απόλυση, την επαγγελματική επανένταξη ή την επαναπασχόληση των
εργαζομένων υπηκόων άλλων κρατών μελών»,

–

έχοντας υπόψη τη με αριθμό 68/360/15.10.1968 Οδηγία του Συμβουλίου,
που αφορά την άρση των περιορισμών σχετικά με τη μετακίνηση και τη
διαμονή των εργαζομένων των κρατών - μελών καθώς και των μελών της
οικογένειάς τους στο εσωτερικό της Κοινότητας,

–

έχοντας υπόψη τον με αριθμό 1251/1970 Κανονισμό, που αφορά το
δικαίωμα των εργαζομένων να παραμένουν στο έδαφος ενός κράτους μέλους, εφόσον έχουν εργαστεί στο παρελθόν σε αυτό,

–

έχοντας υπόψη τη με αριθμό 90/365/1990 Οδηγία, που αφορά το δικαίωμα
διαμονής των μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων που έχουν πάψει να
ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα,

–

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη
θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την
κοινωνική καινοτομία («EaSI»),

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη
δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:
αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες
εργασίας, ως τρόπο ανάκαμψης από την κρίση,

–

έχοντας υπόψη τη με αριθμό 2016/344 Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής
πλατφόρμας για συντονισμό της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας,

–

έχοντας υπόψη τη σύσταση και δράση του ευρωπαϊκού δικτύου EURES
(Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης), ενός δικτύου συνεργασίας που
διαμορφώνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που αποσκοπεί
στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν
συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή των Μόνιμων
Αντιπροσώπων και εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015,

–

έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαλογικής συζήτησης της 24ης-25ης
Φεβρουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), υπό τον
τίτλο «Κινητικότητα και διεθνής μετανάστευση: συνδυάζοντας την
οικονομική μετανάστευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας»,

–

έχοντας υπόψη τη με αριθμό 2014/54 / ΕΕ της 16 ης Απριλίου 2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα
διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο
της ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων,

–

έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της από το 2016 Ετήσιας Αναφοράς για την
Εργατική Κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεύτερη Έκδοση,
Μάιος 2017, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–

έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επίσημης Βάσης Δεδομένων της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας EUROSTAT, Έκδοση Ιουνίου 2017,
σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τα ποσοστά ανεργίας.

Α. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση του φαινομένου της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, και τα επίσημα στατιστικά δεδομένα που
αποκαλύπτουν ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μετανάστευσαν σε άλλο
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εργασιακούς λόγους αγγίζει τα 4,7
εκατομμύρια,
Β. Λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές αλλά και αρνητικές προεκτάσεις της ραγδαίας
αύξησης της εργατικής κινητικότητας, τόσο στις χώρες εισροής του εργατικού
δυναμικού όσο και στις χώρες προέλευσής του, δεδομένης δε και της ασταθούς
οικονομικής κατάστασης στην πλειοψηφία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και της εύθραυστης ισορροπίας των οικονομικών τους συνθηκών,
Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο καταστρατήγησης των θεμελιωδών εργασιακών
και εν γένει ανθρώπινων δικαιωμάτων των εργατικών μεταναστών στις χώρες
εκροής, τη δυσκολία προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες ζωής αλλά και τις
κοινωνικές και εργασιακές ανισότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, τόσο σε
επίπεδο αγοράς εργασίας όσο και κατά την ενσωμάτωσή τους στο γηγενές
κοινωνικό σύνολο,

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,
1. Προτείνει τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα προβλέπει την
καθιέρωση πρόσληψης συγκεκριμένου ποσοστού εργατικού δυναμικού που
θα προέρχεται από άλλο κράτος - μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής
κριτήρια :
Α. το ποσοστό ανεργίας του γηγενούς πληθυσμού
Β. το ποσοστό του επαγγελματικά αποκαταστημένου γηγενούς
πληθυσμού
Γ. την οικονομική σταθερότητα
Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών νομοθετικών
διατάξεων, και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προβλέψεων, προτείνει τη
σύσταση ενός ελεγκτικού μηχανισμού που θα λαμβάνει τις αναφορές
προόδου και στατιστικών δεδομένων από τα κράτη - μέλη , ανά διάστημα
ενός έτους, θα τα αξιολογεί και θα επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις σε
περίπτωση παράβασης.
2. Προτείνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε ευρωπαϊκά πλαίσια,
υποβοηθούμενης από μηχανισμούς στατιστικής καταγραφής δεδομένων, η
οποία θα παρέχει πληροφορίες, ιδιαίτερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του
εργατικού δυναμικού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
Α. προηγούμενη εργασιακή εμπειρία,
Β. μορφωτικό επίπεδο,
Γ. συστάσεις,
με σκοπό την αποτελεσματικότερη απορρόφηση του εισερχόμενου
εργατικού δυναμικού και τη διοχέτευση τους στους τομείς που
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και προσιδιάζουν στα ατομικά τους
προσόντα και ικανότητες.
3. Υποστηρίζει την ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ γηγενών και
αλλογενών λόγω των υψηλών ποσοστών ξενοφοβίας, ρατσισμού,
διακρίσεων και ακραίων εθνικιστικών τάσεων κατά του αλλογενούς
πληθυσμού, τόσο σε επίπεδο κοινωνικής ενσωμάτωσης όσο και σε επίπεδο
εργασιακού περιβάλλοντος, και προτείνει την ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού για :
Α. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής πολυφωνίας
Β. Θέματα θρησκείας και ιδεολογικής διαφορετικότητας
Γ. Την ευρωπαϊκή ιστορία
Δ. Τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε. Την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ευρωπαϊκή ιδέα μέσω:
i. της θέσπισης κοινών σχολικών μαθημάτων
ii. της
διοργάνωσης
εκπαιδευτικών
σεμιναρίων
ενημερωτικών ημερίδων
iii. της χρήσης ΜΜΕ και
iv. της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

και

4. Κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση της προσπάθειας των χωρών για τη στήριξη
των οικογενειακών μελών που μεταναστεύουν μαζί με τον εργαζόμενο στο
εξωτερικό με τα ακόλουθα μέτρα:
Α. οικονομική υποστήριξη με τη μορφή κρατικών επιδομάτων
Β. διορισμός οικογενειακού συμβούλου με σκοπό την ομαλότερη
ένταξη στο νέο περιβάλλον
Γ. παροχή ειδικών προγραμμάτων για την γρηγορότερη εξοικείωση με
το ξένο γλωσσικό περιβάλλον και τα πολιτισμικά στοιχεία
Δ. επιπλέον μαθήματα επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη
μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας
Ε. καθοδήγηση στην εύρεση εργασίας των υπόλοιπων μελών της
οικογένειας

5. Ενθαρρύνει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της
επενδυτικής δραστηριότητας στις χώρες εκροής μέσω:
Α. της σταθεροποίησης της οικονομίας
Β. της διασφάλισης πιο ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων
Γ. της παροχής κονδυλίων από την Ε.Ε για την οικονομική υποστήριξη
και την ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα,
6. Προτείνει τακτικούς αιφνιδιαστικούς ελέγχους στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα από αρμόδιο κρατικό όργανο, το οποίο θα λογοδοτεί στην ΕΕ, με
σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του υπάρχοντος πρωτοκόλλου που
φροντίζει για την ορθή αξιολόγηση των εργαζομένων με βάση το βιογραφικό
τους και τις δυνατότητές τους.
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6ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
+30 2310 473813
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
12ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
+30 2310 474024

www.mandoulides.edu.gr

Ευχαριστίες στον Σύλλογο Αποφοίτων
των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
για τη συνδρομή του στην Προσομοίωση.

Με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σχολεία - Πρέσβεις του ΕΚ»
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