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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ε.Ε. για την καταπολέμηση της
παράνομης αλιείας, η οποία συνιστά σοβαρή απειλή για τους παγκόσμιους
θαλάσσιους πόρους.

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
Εισηγητές:

Νικόλαος Γαλίτης, Γεώργιος Γραικός, Σιλβέστερ Μάτσι, Κωνσταντίνα Μιχέλη,
Αναστασία - Χαρά Εβρένογλου, Σπυρίδων Λιάρος, Χρυσάνθη Μαρία Συροπούλου,
Ελένη Ζήση, Μάγδα Μειχανέτζογλου, Γεώργιος Παρσάνος, Ίριδα Κυριακή Μπαράκου, Δήμητρα Παπαγγέλη, Πασχάλης Ντεγκούδης, Ιωάννα
Καραγκούνη, Κωνσταντίνα Κουκουτσέλου, Αθανάσιος Κύρκος, Αναστάσιος
Μητσικάρης, Ιωάννης Δημουλιός, Ιωάννης Χατζηγεωργίου,
Δημήτρης Γκελερής, Αντώνης Καζάκης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ε.Ε. για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, η
οποία συνιστά σοβαρή απειλή για τους παγκόσμιους θαλάσσιους πόρους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και πιο
συγκεκριμένα τα άρθρα 38 - 43, που καθορίζουν την Κοινή Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική,

–

έχοντας υπόψη ότι η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Νέα Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 («UNCLOS») και
ότι έχει κυρώσει τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Αυγούστου 1995 για την
εφαρμογή των διατάξεων της Νέας Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας,

–

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου
2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1010/2009
της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2008 του Συμβουλίου,

–

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και
1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000,

–

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή
της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα,

–

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 468/2010, της 28ης Μαΐου 2010, περί θεσπίσεως του
καταλόγου της Ε.Ε. για τα σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, ο
οποίος έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί, εξέδωσε κατάλογο της Ένωσης σχετικά με τα σκάφη
που συμμετέχουν σε ΠΛΑ αλιεία, βάσει των καταλόγων που έχουν καταρτιστεί από τις
Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ),

–

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί
θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

–

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου
2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της
κοινής αλιευτικής πολιτικής, που έθεσε ως στόχο την εξασφάλιση της εκμετάλλευσης των
έμβιων υδρόβιων πόρων με τρόπο που να εξασφαλίζει βιώσιμες, οικονομικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες,

–

έχοντας υπόψη ότι η Κοινότητα έχει επικυρώσει το διεθνές σχέδιο δράσης για την πρόληψη,
την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, που
θεσπίστηκε από τον Οργανισμό τροφίμων και γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) το
2001,

–

έχοντας υπόψη τους Κοινοτικούς Κανόνες και ιδίως τον τίτλο ΙΙ του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93, οι οποίοι προβλέπουν ενδελεχές σύστημα για την επιτήρηση της νομιμότητας των
αλιευμάτων που αλιεύουν κοινοτικά αλιευτικά σκάφη,
1. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία,
επιβαρύνονται τόσο οι νομοταγείς αλιείς, όσο και το θαλάσσιο περιβάλλον με την
θαλάσσια βιοποικιλότητα﮲
2. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία, όπως οι τράτες
βυθού, οδηγούν στην αλλοίωση και αποψίλωση του βυθού από οτιδήποτε φυτρώνει ή
προσκολλάται σε αυτόν·
3. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 μόνο, η παράνομη αλιεία αποτελούσε το 7% του
συνόλου των παραβάσεων που καταγράφηκαν για το έτος εκείνο﮲
4. λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη που ολοκληρώθηκε από τον David Agnew το 2009
(Agnew, D., etal, 2009) με τίτλο «Εκτίμηση της παγκόσμιας εμβέλειας της παράνομης
αλιείας» που εκτίμησε ότι το ποσοστό των αλιευμάτων που προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία
ανέρχονται στο 11 - 19% των αναφερόμενων αλιευμάτων, ποσοστό που αντιπροσωπεύει
10 - 26 εκατομμύρια τόνους ψαριών και υπολογίζεται αξίας 10 έως 23 δισεκατομμυρίων
δολαρίων ΗΠΑ·
5. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις κυρώσεις που έχουν ήδη δεχθεί κράτη - μέλη, όπως το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Δανία, η Γαλλία και η Ισπανία, δεν έχει παρατηρηθεί
σημαντική μείωση στα ποσοστά εμφάνισης της ΠΛΑ αλιείας στην Ε.Ε, ενώ η
συγκέντρωση των μεγαλύτερων ποσοστών της δραστηριότητας εξακολουθεί να
εντοπίζεται στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας και της Μεσογείου1﮲

1

Eurostat: fishery statistics - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#Catches

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
1. Παροτρύνει τα κράτη - μέλη να οργανώσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης
και καταγραφής των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για να πετύχουν μάλιστα την οργάνωση
αυτού του συστήματος, προτείνει:
α)
β)

την ενίσχυση των λιμενικών αρχών των κρατών - μελών με σύγχρονο εξοπλισμό και
εξειδικευμένο προσωπικό,
την απόκτηση ταχύπλοων σκαφών, με σκοπό τον συχνότερο και πιο αιφνιδιαστικό
έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής εντός της επικράτειάς τους·

2. Ζητεί παράλληλα τη συνεργασία των κρατών - μελών, ώστε να
α)
β)
γ)

πραγματοποιούνται συνεχείς και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε εισαγόμενα και εξαγόμενα
αλιευτικά προϊόντα προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη νομιμότητά τους
την απαγόρευση της εκφόρτωσης ή/και μεταφόρτωσης αποδεδειγμένως παράνομων
αλιευμάτων σε οποιονδήποτε λιμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και τον καθορισμό συγκεκριμένων σημείων για τη διακίνηση αλιευτικών
προϊόντων·

3. Ζητεί από τα κράτη - μέλη να αυστηροποιήσουν το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την έκδοση
άδειας αλιευτικών σκαφών, προτείνοντας να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
έκδοσή της ο πλήρης εξοπλισμός των εν λόγω σκαφών με την κατάλληλη τεχνολογία
ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η προαναφερθείσα παρακολούθηση της αλιευτικής
δραστηριότητας, καθώς και ο συνεχής εκσυγχρονισμός αυτής να αποτελεί προαπαιτούμενο
για τη διατήρηση της ανωτέρω άδειας·
4. Υπογραμμίζει την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων ποινών σε δρώντες που επιδίδονται στην
παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την ποσότητα
των παρανόμως αλιευθέντων προϊόντων, τη μέθοδο αλίευσής τους, τη χρηματική τους αξία
και τη συχνότητα πραγματοποίησης ΠΛΑ αλιείας από τους εν λόγω δρώντες. Οι ποινές αυτές
θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α)
β)
γ)

υψηλά χρηματικά πρόστιμα
κατάσχεση αλιευτικού εξοπλισμού και αλιευτικών σκαφών
οριστική αφαίρεση άδειας αλιείας.

5. Παροτρύνει τα κράτη - μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα δήλωσης, το οποίο θα πλαισιώνει
την καταγραφή των προμηθευτών αλιευτικών προϊόντων, ώστε οι έμποροι λιανικής
πώλησης αλιευμάτων να είναι σε θέση να προμηθεύονται το εμπόρευμά τους, λαμβάνοντας
πιστοποιητικά προέλευσης, χρόνου και μεθόδων αλιείας για αυτό·
6. Στο πνεύμα της ανωτέρω πρότασης, παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να
επιβάλλουν κυρώσεις και πρόστιμα στους εμπόρους λιανικής που προμηθεύονται αλιευτικά

προϊόντα χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ενισχύοντας έτσι τη δραστηριότητα της
παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·
7. Προτείνει για τις τρίτες εκείνες χώρες που ανέχονται την υλοποίηση παράνομων αλιευτικών
δραστηριοτήτων και δεν έχουν ακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα συμμόρφωσης, όπως
ορίζεται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1005/2008 και 1010/2009, να προβλέπονται κυρώσεις
σε ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών, καθώς
και επιβολή ή αύξηση δασμών για προϊόντα τους·
8. Προτείνει στα κράτη μέλη να συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους μη
κρατικούς φορείς - όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς -, ώστε να επιτύχουν την
εμπεριστατωμένη μελέτη και καταγραφή δεδομένων που αφορούν την παράνομη αλιευτική
δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ζητεί από τα κράτη - μέλη να προβαίνουν τακτικά στην
ανταλλαγή και κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων, μέσα από διαδικασίες πλήρους
διαφάνειας·
9. Συνιστά την οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για την πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση τόσο των αλιέων όσο και των καταναλωτών σχετικά με όρους και
ζητήματα που αφορούν την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και τις συνέπειές της στο
θαλάσσιο περιβάλλον και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, καθώς και για την ενημέρωση των
πολιτών ως προς τους τρόπους δράσης τους, σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή
τους σχετικές δραστηριότητες, μέσω:
α)
β)
γ)

Διαφημίσεων που θα προβάλλουν σχετικά στοιχεία
Δημιουργίας ιστοσελίδων που θα παρέχουν άμεση πρόσβαση στη σχετική νομοθεσία
Διοργάνωσης ημερίδων και ομιλιών σχετικά με το ζήτημα.

10. Υποστηρίζει τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων στο εσωτερικό των κρατών –μελών, ώστε να
εισαχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα του καθενός ο προβληματισμός σχετικά με περιβαλλοντικά
ζητήματα γενικότερα, καθώς και την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία ειδικότερα, με σκοπό τη
διαμόρφωση ή/και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

18.1.2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη δυνατότητα της Ε.Ε. να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία του
υπέρτατου αγαθού της δωρεάν παιδείας και στον σεβασμό και την ελευθερία της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητές:
Γεώργιος Παππάς, Σοφία - Ραφαέλα Οικονόμου, Βασιλική Παπαδοπούλου,
Εμμανουήλ Χατζημιχαηλίδης, Αικατερίνη - Σοφία Ασλανίδου, Χαράλαμπος
Χαμαλίδης, Βασιλική Τσιματσίδου, Βασίλειος Σκορδάς, Γαρυφαλλιά Καλαϊτζή,
Γιώργος Γκαγκαρίδης, Μαριάμ Χαρουτουνιάν, Κωνσταντίνος Διαμαντούδης, Ιωάννα
Γκουγκούση, Γεώργιος Δρακωτός, Φίλιππος Αυγέρης, Ιωάννης Τσουτσουμάνος,
Ιωάννα Λασπίδου, Δέσποινα Παναγούλα, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Αθηνά Γούνη,
Μυρτώ Λάιου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τη δυνατότητα της Ε.Ε. να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία του υπέρτατου
αγαθού της δωρεάν παιδείας και στον σεβασμό και την ελευθερία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη το Άρθρο 14 του Καταστατικού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και
στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει
την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά και την
ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές»,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 165 του τίτλου XII της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης του 2016 (TFEU 2016), πρώην άρθρο 149 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο αναφέρει: «Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας
υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών και, αν αυτό
απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα
πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών - μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους
πολυμορφία. Στοχεύει να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων
και μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών»,

–

έχοντας υπόψη τη διεθνή στρατηγική που εγκρίθηκε στη Σύνοδο των Υπουργών, τη
διαδικασία της Μπολόνια στο Λονδίνο τον Μάιο του 2007 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπογραμμίζει: «την ανάγκη για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανοικτό και ελκυστικό σε άλλα μέρη του κόσμου, καθώς και την
ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και του διαλόγου για τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής
στον
τομέα
της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με
χώρες
εκτός Ευρώπης»
1. λαμβάνοντας υπόψη την εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση».
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθούν οι επιδόσεις και η ελκυστικότητα των
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο και να βελτιωθεί
η συνολική ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε.,
συνδυάζοντας αριστεία και ισότητα μέσα από την προώθηση της κινητικότητας των
σπουδαστών και των εκπαιδευομένων και τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στον
τομέα της απασχόλησης,
2. λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και τις αντιφάσεις των εθνικών συνταγμάτων ως
προς τις επιχειρηματικές ελευθερίες και τις δυνατότητες ίδρυσης ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπό ποικίλα λειτουργικά καθεστώτα,
3. λαμβάνοντας υπόψη τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και, συγκεκριμένα, τον στόχο αυτής
περί επίτευξης της ανάπτυξης της πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση και της
σύνδεσης της με την αγορά εργασίας και την εργατική κινητικότητα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Υπογραμμίζει την ανάγκη συμπαράταξης των εθνικών συνταγμάτων με τις κατευθυντήριες
αρχές της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU), προς εναρμόνιση των
εθνικών πολιτικών με την καθολικώς συμφωνηθείσα αρχή του Καταστατικού Χάρτη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Συνθήκη.
2. Καλεί προς αναδιάρθρωση και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher
Education) διοικούμενη εκ των εθνικών Υπουργών Παιδείας, τον Επίτροπο Εκπαίδευσης,
Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού και με εκτελεστικά μέλη πρόσωπα του Ευρωπαϊκού
Ακαδημαϊκού Χώρου και Συμβούλους Εκπαίδευσης, εκπροσωπούμενη από επιμέρους
Εθνικές Επιτροπές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα διαδραματίζει διμερή ρόλο:
α)

β)

γ)

Αφενός, θα αποτελεί την ελεγκτική αρχή του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και
ακαδημαϊκού επιπέδου των κρατικών και μη πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται
στον Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Χώρο, ορίζοντας μέσω των Εθνικών Επιτροπών τα θεμιτά
Ακαδημαϊκά Κριτήρια Αναγνώρισης των Πανεπιστημίων, με σεβασμό στα ιδιαίτερα
πολιτιστικά στοιχεία των κρατών -μελών και την ελευθερία κατοχύρωσης κριτηρίων
κατ’ αναλογία των πολιτιστικών επιτηδεύσεών τους. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την
αξιολόγηση των καθηγητών τόσο από φόρμες αξιολόγησης που θα συμπληρώνονται
από μαθητές όσο και από αξιολόγηση που θα οργανώνει το κάθε πανεπιστήμιο σε
συνεργασία με την ΕΝQA, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού υλικού.
Αφετέρου, θα αποτελεί το κεντρικό ρυθμιστικό όργανο αξιολόγησης των εξετάσεων και
αναγνώρισης τίτλων σπουδών, στο οποίο θα δύνανται να απευθύνονται οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές προς τακτική επικύρωση της αναγνώρισης του τίτλου
σπουδών τους. Στο πλαίσιο αυτής οι αιτούντες αναγνώρισης θα διέρχονται θεσμικού
ελέγχου με τη μορφή της προσωπικής εξέτασης ή της ακροαματικής διαδικασίας προς
επικύρωση της αυθεντικότητας και ισχύος του τίτλου τους. Διευκολύνοντας τη
συντονισμένη ενθάρρυνση της εργασιακής κινητικότητας σε κοινοτικό επίπεδο.
Καλεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να υιοθετήσουν τη διδακτέα ύλη, όπως αυτή
διαμορφώνεται από τις κρατικές εκπαιδευτικές επιτροπές για τα δημόσια
πανεπιστήμια, και να έχουν τη δυνατότητα πρόσθεσης αλλά όχι αφαίρεσης επ’ αυτής.

3. Ζητεί από τα κράτη - μέλη να ενθαρρύνουν την καταστατική λειτουργία των ιδιωτικών
πανεπιστημίων ως Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, τονίζοντας πως ο
τομέας της εκπαίδευσης αποτελεί δραστηριοποίηση κοινωφελούς τελεσφορίας. Ο μη
κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν απαγορεύει την ανάληψη από την οργάνωση οικονομικών
δραστηριοτήτων και τη μισθοδοσία των μελών του νομικού προσώπου, αντίθετα διατηρεί
τα λειτουργικά κέρδη προς όφελος και ανάπτυξη του εν λόγω ιδρύματος.
4. Συνιστά την υιοθέτηση του αναλογικού προσδιορισμού των διδάκτρων, τα οποία προς
εξασφάλιση της ισότητας για πρόσβαση στο αγαθό της παιδείας, την απαλοιφή οικονομικών
κριτηρίων από την εκπαιδευτική διαδικασία και τη θωράκιση της ισότητας των ευκαιριών, θα

επιβάλλονται κατά ποσοστιαία διαβάθμιση υπό τις ακόλουθες πτυχές προσδιορισμού:
α)
β)
γ)

ακαδημαϊκές ικανότητες του υποψηφίου,
εκπαιδευτική αποδοτικότητα,
δυνατότητα κάλυψης των διδάκτρων κατ’ αναλογία των προσωπικών και άμεσα
οικογενειακών εισοδημάτων.

5. Παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο
Ευρωπαϊκών Υποτροφιών Φοίτησης χορηγούμενων με ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια
προς διασφάλιση του θεμελιακού δικαιώματος πρόσβασης στην παιδεία, οι οποίες θα
αντλούν το χρηματοδοτικό τους υπόβαθρο από τους ακόλουθους φορείς:
α)

β)
γ)
δ)
ε)

το European Social Fund στο πλαίσιο της στοχοθεσίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
“περί ελαχιστοποίησης των ποσοστών της ανεργίας και κατοχύρωσης ολοκληρωμένης
ανώτατης εκπαίδευσης για τους Ευρωπαίους πολίτες και υπογραμμίζοντας την ιδρυτική
του δέσμευση «ESF projects include but are not limited to education systems, teachers
and schoolchildren»
την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα,
τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την παιδεία,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
Κοινωφελή Ιδρύματα

6. Ζητεί παράλληλα την ψήφιση και εφαρμογή ενός Δεοντολογικού Πλαισίου Λειτουργίας
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικού και Δημοσίου Νομικού Καθεστώτος, υπό την ιδέα πως
το εκπαιδευτικό έργο αποτελεί λειτούργημα θεμελιακής βάσεως και οι αρχές λειτουργίας
των ασκούντων αυτού ιδρυμάτων οφείλουν να ορίζονται σε αυστηρά αξιακά πλαίσια, η
δυνητική δε προσπάθεια παραβίασης αυτών συνιστά αιτιολογία για αυτεπάγγελτη δίωξη
δικαστικού χαρακτήρα των παραβαινόντων αυτού. Ο εν λόγω κώδικας θα κατοχυρώνει το
ασυμβίβαστο της ιδιοτελούς τελεσφορίας με την ακαδημαϊκή εκπαιδευτική πράξη, θα
προφυλάσσει με έννομες κυρώσεις το ακαδημαϊκό άσυλο ιδεών, θα επιβάλλει αυστηρές
ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις αποδειχθέντος χρηματισμού ακαδημαϊκών αρχών,
πλαστών τίτλων σπουδών.
7. Προτείνει στα κράτη - μέλη μέσω των Εθνικών Υπουργείων Παιδείας, να εφαρμόσουν
ενιαίες εξετάσεις ένταξης των υποψήφιων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άνευ
κρατικού ή μη κρατικού χαρακτήρα, χαιρετίζοντας τέτοιες ενέργειες ως αρωγούς της
αξιοκρατίας και της διαύγειας.
8. Τονίζει την ανάγκη παροχής τόσο οικονομικών (μισθοί ανάλογοι του ακαδημαϊκού τους
έργου) όσο και ακαδημαϊκών κινήτρων (σύγχρονος εξοπλισμός, εργαστήρια, βιβλιοθήκες,
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα) στο εκπαιδευτικό προσωπικό των δημόσιων
πανεπιστημίων, ώστε αυτό να αποφύγει τη χρησιμοθηρική συσσώρευση σε ιδιωτικά
ιδρύματα. Το μέτρο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αναδιάρθρωσης του κρατικού
προϋπολογισμού των κρατών - μελών και τη χρηματοδότηση από μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, καθώς και του ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Πανεπιστήμια
(Εuropean University Assosiation).
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Ε.Ε. να προστατεύσει τους πολίτες
της από την έκθεση σε παράνομο περιεχόμενο (όπως για παράδειγμα οι «επιθέσεις
μίσους» - hate speech) αλλά και την κακόβουλη χρήση των προσωπικών τους
δεδομένων, χωρίς να διακινδυνεύεται η ελευθερία της έκφρασης.
Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Εισηγητές:
Γεωργία Μπαραλιάκου, Ιωάννης Ρετσίδης, Ελισάβετ Καπούτση, Μαρία -Ευτυχία
Ποτουρίδου, Αθανασία Κισσοπούλου, Ειρήνη Κακουλίδου , Ιωάννα Μέτσο, Ελισάβετ
Θεοδοσιάδου, Ευαγγελία Παπαθεοδώρου, Ελένη Τοτοκώτση, Παναγιώτα
Σταναθιώτη, Κωνσταντίνα Καραμπάτσα, Δόμνα Ξόμαλη, Αδριανή Νικολάου,
Κωνσταντίνα Πανουργιά, Ραφαέλα - Αθηνά Κάβουρα, Αθανάσιος Αναστασόπουλος,
Τριαντάφυλλος Ματζιάρας, Εύα Μπακή, Ηλιάνα Λαΐνα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Ε.Ε. να προστατεύσει τους πολίτες της από την
έκθεση σε παράνομο περιεχόμενο αλλά και την κακόβουλη χρήση των προσωπικών τους
δεδομένων, χωρίς να διακινδυνεύεται η ελευθερία της έκφραση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

αναγνωρίζοντας το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των
προσωπικών του δεδομένων και στην ελευθερία της έκφρασης, όπως αυτά ορίζονται στα
άρθρα 7, 8 και 11 αντίστοιχα, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

–

υιοθετώντας πλήρως τους επίσημους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους όρους
«προσωπικά δεδομένα», «επεξεργασία», «cyberbullying», «hate speech», «cyberattack»,

–

υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, με δεδομένο τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα παράνομης επεξεργασίας
και κατάχρησης προσωπικών δεδομένων,
1. λαμβάνοντας υπόψη το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου
2017 σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (2017/2068(INI)),
2. λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση,
3. λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση COM(2015)0185 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου
2015 με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια»,
4. λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και την
Οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών,
5. λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία
του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
6. λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη δέσμη μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την Ύπατη Εκπρόσωπο από 19 Σεπτεμβρίου 2017 (Βρυξέλλες) για την οικοδόμηση
ισχυρής κυβερνοασφάλειας για την Ε.Ε. και την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων,

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών των κρατών μελών για τα ζητήματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, τη χρήση και διαχείριση
προσωπικών δεδομένων και τους εν γένει κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη χρήση του
διαδικτύου, μέσω:
α)

β)

γ)

δ)

της διενέργειας εκστρατειών ενημέρωσης των πολιτών με τη μορφή διαδραστικών
μεθόδων, διαλέξεων, ομιλιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, διανομής ενημερωτικών
φυλλαδίων κλπ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων, με ιδιαίτερη έμφαση
και προσανατολισμό στις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες των παιδιών και των εφήβων,
της ευαισθητοποίησης του κοινού με τη συμμετοχή προσώπων ευρείας αποδοχής και
μεγάλης αναγνωρισιμότητας από τον χώρο των τεχνών, των γραμμάτων, του
πολιτισμού και του αθλητισμού, τα οποία θα λειτουργήσουν ως φορείς των
επιδιωκόμενων κοινωνικών μηνυμάτων και ως πρότυπα στη συνείδηση του κοινού στο
οποίο απευθύνονται,
της παρουσίασης τρόπων και μεθόδων έκφρασης και ελεύθερου διαλόγου, που δεν
θίγουν το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον αλληλοσεβασμό, αλλά και
αντίστοιχων παραδειγμάτων προς αποφυγή,
της ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθήματος σχετικού με το διαδίκτυο, τον τρόπο
λειτουργίας του, τα οφέλη και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του.

2. Τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση και εξειδίκευση των εθνικών φορέων δίωξης του
ηλεκτρονικού εγκλήματος, όσον αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με
την κακόβουλη χρήση των προσωπικών δεδομένων και την προσβολή της αξιοπρέπειας του
ανθρώπου στο διαδίκτυο, μέσω:
α)
β)
γ)

μετεκπαίδευσης των ατόμων που απασχολούνται στους φορείς αυτούς, ώστε να
ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών νομοθεσιών,
υιοθέτησης και χρήσης ειδικών συστημάτων που διευκολύνουν τον εντοπισμό, την
παρακολούθηση και την καταστολή κακόβουλων ενεργειών,
αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού, επάνδρωσης των τμημάτων με
εξειδικευμένο προσωπικό και επαγγελματίες «ηλεκτρονικούς πειρατές» - hackers, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3. Παροτρύνει τα κράτη - μέλη να προβούν στην αναθεώρηση του εθνικού νομοθετικού τους
συστήματος που αφορά τη χρήση του διαδικτύου, την κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση
προσωπικών δεδομένων, μέσω:
α)

β)

της εναρμόνισης με τις γενικές ευρωπαϊκές αρχές, όπως αυτές ορίζονται στα θεσμικά
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επικυρωμένες υποδείξεις, οδηγίες και δέσμες
μέτρων των αρμόδιων νομοθετικών οργάνων της, ακόμα και στις περιπτώσεις που
αυτές δεν έχουν κανονιστικό αλλά συμβουλευτικό χαρακτήρα,
της θέσπισης αυστηρότερων ποινών σε περιπτώσεις παραβίασης των γενικών αρχών
και κανόνων προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων αλλά και υπέρβασης
των ορίων της ελευθερίας της έκφρασης, που έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της διαφορετικότητας.

4. Παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να αναπτύξουν ειδικά συστήματα
εποπτείας της λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων, με την άμεση καταστολή
και διακοπή λειτουργίας των κακόβουλων ιστοσελίδων, καθώς και με τη δημιουργία και
ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων εντοπισμού ακατάλληλου περιεχομένου.
5. Ενθαρρύνει τα κράτη - μέλη να θεσπίσουν την υποχρεωτική εγκατάσταση αντιικών
προγραμμάτων και λογισμικού στις συσκευές τεχνολογίας που κατασκευάζονται και
εισάγονται στην Ε.Ε.
6. Προτείνει στα κράτη - μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο προειδοποίησης και ενημέρωσης των
πολιτών για ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και μηχανισμών
κατηγοριοποίησης των χρηστών (“cookies”) μέσω της συνοπτικής και σαφούς αναγραφής
των όρων τους, ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη, γρήγορη και κατανοητή ενημέρωση των
χρηστών, αποφεύγοντας τις επιστημονικές και σύνθετες ορολογίες.
7. Ζητά παράλληλα τη δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων μεταξύ των φορέων
προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εν γένει ανάπτυξη της συνεργασίας στην
πρόληψη και καταστολή των παράνομων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση του
διαδικτύου.
8. Καλεί τα κράτη - μέλη να δημιουργήσουν εξειδικευμένους μηχανισμούς παροχής νομικής
προστασίας στα θύματα κακόβουλης χρήσης του διαδικτύου, οι οποίοι θα είναι
προσβάσιμοι και άμεσα διαθέσιμοι στους πολίτες, απαλλαγμένοι από σύνθετες
γραφειοκρατικές διαδικασίες και άλλα τυπικά εμπόδια, που ενδεχομένως να αποτελούν
αποτρεπτικό παράγοντα για αυτούς.

9. Τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης μεταξύ των κρατών - μελών σχέσεων διαλόγου και
ανταλλαγής επιτυχημένων πρακτικών και μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων, με
σκοπό την αξιοποίηση της προόδου, στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής ανάπτυξης και
συνεργασία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

18.1.2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τα ζητήματα που μπορούν να ανακύψουν από την αθρόα μετακίνηση και
εγκατάσταση ατόμων που ζητούν πολιτικό άσυλο, ιδίως στους κόλπους της Ε.Ε., και
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Ε.Ε. να συνδράμει στην ενσωμάτωσή τους
στις χώρες υποδοχής.
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητές:
Μαγδαληνή Μαρένα, Αρμπιόν Αλίγια, Ραφαήλ Αποστολίδης, Μάριος Καμπούρης Μεγαλοκονόμου, Ρωμανός Μανδαλίδης, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης,
Παναγιώτης Θωμαΐδης, Στέλλα - Αικατερίνη Κυριακούδη, Κωνσταντίνος Γκοντούρας,
Μπλέοντα Ιουσιφάι, Μιχαέλα Φουρναράκου, Άννα Μακρίδου, Ευαγγελία Στάικου,
Κωσταντίνα - Χάιδω Καλογερά, Κατερίνα Μπουχλαριώτη, Ελένη - Μαρία Μπούχτη,
Ειρήνη - Μαρία Καββαδία, Ευαγγελία Κουκία, Μαρία - Έλενα Αρπατζάνη, Τατιάνα
Πιρπιρή, Άννα Τσακαλδήμη, Μυρσίνη Παπαδοπούλου, Αθανάσιος Παπαζίκος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τα ζητήματα που μπορούν να ανακύψουν από την αθρόα μετακίνηση και
εγκατάσταση ατόμων που ζητούν πολιτικό άσυλο, ιδίως στους κόλπους της Ε.Ε., και με
ποιους τρόπους μπορεί η Ε. Ε. να συνδράμει στην ενσωμάτωσή τους στις χώρες
υποδοχής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–
–

έχοντας υπόψη τις προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου σύμφωνα με τη Σύμβαση της
Γενεύης της 28ης Ιουλίου του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων,
έχοντας υπόψη το άρθρο 31 και 33 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των
Προσφύγων, σχετικά με την αρχή της μη επαναπροώθησης,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά με την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και
την ανάπτυξη κοινής πολιτικής στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου
των εξωτερικών συνόρων,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 78 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
το οποίο ορίζει την ανάπτυξη κοινής πολιτικής στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής
προστασίας και της προσωρινής προστασίας, με στόχο την παροχή κατάλληλου καθεστώτος
σε οποιονδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σχετικά με το Δικαίωμα Ασύλου,

–

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας του Δεκεμβρίου του 2009, αναφορικά με το κοινό
ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

–

έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία,

–

έχοντας υπόψη την Οδηγία 2001/55/ΕΚ της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής
εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ των κρατών - μελών, όσον
αφορά στην υποδοχή και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής των ατόμων,

–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό 603/2013 σχετικά με τη θέσπιση του Eurodac για την
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης
του Δουβλίνου,

–

έχοντας υπόψη το έργο, τις ετήσιες εκθέσεις και τις μελέτες του Οργανισμού Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), και ειδικά τις μελέτες του σχετικά με τις σοβαρές
μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης,

–

έχοντας υπόψη την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με
τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη - μέλη,
1. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, 650 χιλιάδες αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά
υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.,
2. αναγνωρίζοντας ότι η διόγκωση του φαινομένου των αιτούντων άσυλο, σε συνδυασμό
με την αύξουσα απροθυμία και δυσκολία των χωρών υποδοχής να αποδεχθούν το
αντίστοιχο οικονομικό και κοινωνικό κόστος προβληματίζουν το σύνολο των μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
3. υπογραμμίζοντας ότι παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την
παροχή προστασίας και τις μορφές που η προστασία αυτή λαμβάνει, εξακολουθούν να
υπάρχουν μεγάλες ανομοιότητες από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο, οι οποίες χρήζουν
εξομάλυνσης,
4. έχοντας επίγνωση ότι οι αιτούντες πολιτικό άσυλο, καταφθάνοντας στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν:
α) πολύ μεγάλες οικονομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δυσκολίες και
β) περιορισμένη πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα που τους αναλογούν,
5. κατανοώντας την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των εθνικών
συστημάτων υποδοχής και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών σε θέματα
υποδοχής των αιτούντων,

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Προτείνει την παροχή θέσεων εργασίας σε τουλάχιστον ένα μέλος πολυμελούς οικογένειας,
τηρώντας πάντοτε αναλογική προτίμηση, κριτήρια αξιοκρατίας και κράτους Δικαίου, με
σκοπό την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για όσο το δυνατόν περισσότερα
άτομα και τη διασφάλιση επιτυχούς κάλυψης του στόχου της κοινωνικής ενσωμάτωσης των
προσφύγων.

2. Εισηγείται την ενίσχυση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και την
περαιτέρω συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με απώτερο σκοπό τη χορήγηση
κονδυλίων για:
α)
β)
γ)

Την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Τη δημιουργία υποδομών και χωρών στέγασης.
Την εξασφάλιση τροφής και πόσιμου νερού.

3. Προτείνει τη δημιουργία ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού ως προς τη διαχείριση των
ευρωπαικών κονδυλίων, ο οποίος δεν θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της εκάστοτε
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων και Μεταναστών. Ο μηχανισμός αυτός:
α)

β)
γ)

δ)

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.
Τα εν λόγω στελέχη θα ειναι κατάλληλα ειδικευμένα.
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.
Ο συγκεκριμένος ελεγκτικός μηχανισμός θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, εφόσον
διαπιστώσει παραβάσεις και υπέρβαση εξουσίας.

4. Καλεί τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να προωθήσουν και να εφαρμόσουν τη μείωση φορολογίας σε
επιχειρήσεις που προσφέρουν βοήθεια ανθρωπιστικού χαρακτήρα (λ.χ. προσφορά ειδών
υγιεινής και τροφίμων) στους πρόσφυγες και μετανάστες για άμεση ικανοποίηση των
αναγκών τους στο πλαίσιο μίας ολιστικής στρατηγικής, η οποία θα βασίζεται στις
ανθρώπινες αρχές, όπως και την αλληλεγγύη.

5. Ενθαρρύνει τη διανομή καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης, που δεν αξιοποιούνται ήδη από
άλλους και την παροχή βασικών γνώσεων για τον χειρισμό μηχανημάτων σε βιομηχανικές
χώρες στους πρόσφυγες, ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή σε χειρωνακτικά επαγγέλματα
που αποτελούν βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο την οικονομική
ανεξαρτησία τους.
6. Υποστηρίζει την πρόσληψη ειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, με στόχο την
εναρμόνηση των προσφύγων με ένα πρωτόγνωρο ασφαλές περιβάλλον.
7. Προτείνει την εξάλειψη εκμετάλλευσης των νεοεισελθέντων στον εργασιακό τομέα, αλλά
και την παροχή θέσεων εργασίας ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του πρόσφυγα,
εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

8. Ενθαρρύνει τη διεξαγωγή ενημερώσεων και δράσεων από την Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και
τη θεσμοθετημένη εφαρμογή ψυχαγωγικών προγραμμάτων είτε μέσα από καλλιτεχνικές
οργανώσεις είτε μέσα από αθλητικές δραστηριότητες, ώστε να:
α)
β)

Ευαισθητοποιηθεί το κοινό, με απώτερο στόχο την καταπολέμηση φαινομένων
ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας.
Ενημερωθούν και να αφυπνισθούν οι πρόσφυγες σχετικά με τα δικαιώματά τους.

9. Καλεί τα κράτη - μέλη να προασπίζουν επαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα των
νεοεισελθέντων και με την αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων να προβούν:
α)
β)

Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.
Στη λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας, όπως ενδεικτικά ο διορισμός ψυχολόγων και
κοινωνικών λειτουργών, που θα παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη.
γ) Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω:
i. Της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
ii. Της δυνατότητας διπλής υπηκοότητας στο τέκνο.
iii. Της πρόσβασης σε δημόσιες δομές υγείας.
iv. Της ένταξης των παιδιών, που τους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, στα
εκπαιδευτικά προγράμματα των χωρών υποδοχής.
10. Προτείνει την απονομή της υπηκοότητας της χώρας υποδοχής σε πρόσφυγες, οι οποίοι
έχουν διαπιστωμένες εξαιρετικές επιδόσεις, με σκοπό την καλλιέργεια κινήτρων και υγιών
προτύπων για τους άλλους. Ο εντοπισμός των ατόμων αυτών θα γίνεται μέσα από τη
διενέργεια αθλητικών εκδηλώσεων εθελοντικού χαρακτήρα, οι οποίες θα εποπτεύονται από
εξειδικευμένους προπονητές - εκπαιδευτές του Υπουργείου Αθλητισμού της εκάστοτε
χώρας υποδοχής.
11. Εισηγείται την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των προσφύγων σε μικτές
συλλογικότητες αθλητικού, καλλιτεχνικού και επιστημονικού πεδίου ενδιαφέροντος. Οι
συλλογικότητες αυτές θα αποτελούνται από συμμετέχοντες, γηγενείς και πρόσφυγες, με
σκοπό την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος της εξοικείωσης με τους γηγενείς και της
αξιοποίησης των δεξιοτήτων των προσφύγων.
12. Προκρίνει την καθιέρωση οργανωμένων επισκέψεων των προσφύγων σε πολιτιστικούς
χώρους, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η εξοικείωσή τους με τα ήθη, τα έθιμα και
την κουλτούρα της χώρας υποδοχής στο πλαίσιο της επίτευξης μίας ομαλής κοινωνικής
ένταξης.
13. Υποστηρίζει τη διαμόρφωση ενός δικτύου αποτελούμενο από μαθητές της χώρας υποδοχής,
οι οποίοι θα παρέχουν εθελοντικά ενισχυτική διδασκαλία στους ανήλικους μαθητές πρόσφυγες, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της προσπάθειας εξοικείωσης με τη
γλώσσα της χώρας υποδοχής.
14. Δηλώνει ότι τα μαθήματα γλώσσας, παράλληλα με μια επισκόπηση του τοπικού πολιτισμού,
την εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων, την επαγγελματική κατάρτιση και την ενημέρωση για
τους τρόπους πρόσβασης στις υπηρεσίες είναι χρήσιμα εργαλεία για την προώθηση της
ενσωμάτωσης των προσφύγων και βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη και επιτυχία στη χώρα
υποδοχής.
15. Ενθαρρύνει τα κράτη - μέλη να συστήσουν ειδικές πλατφόρμες και πολυγλωσσικές
διαδικτυακές πύλες για την παροχή συνοπτικών και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών
σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης, τα υφιστάμενα προγράμματα ένταξης και
καταλόγους των αρμόδιων υπηρεσιών, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι χώρες της Ε.Ε. και του

Ε.Ο.Χ. διαθέτουν ειδικά εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών
τίτλων, που παρέχουν συμβουλές για τη σύγκριση των ακαδημαϊκών προσόντων, και
προτρέπει τα κράτη - μέλη να προάγουν αυτή την υπηρεσία.
16. Ενθαρρύνει την παροχή ειδικών προγραμμάτων διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας
υποδοχής που θα απευθύνονται χωριστά σε ανηλίκους και αντίστοιχα σε ενήλικες, με σκοπό
τη βελτίωση της γνώσης της ντόπιας γλώσσας και των ντόπιων γλωσσικών ιδιωματισμών. Η
διδασκαλία θα γίνεται απο εξειδικευμένους εκπαιδευτές και η διάρκεια των προγραμμάτων
θα διαφοροποιείται ανάλογα με την περίπτωση των μαθητών.
17. Τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός νέου ελεγκτικού σώματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
που θα εξειδικεύεται στην καταπολέμηση και απαλοιφή της παραπληροφόρησης και
φαινομένων όπως τυχόντα φαινόμενα ξενοφοβικής προπαγάνδας στα Μ.Μ.Ε.
18. Τονίζει τη σημασία ύπαρξης σεβασμού κάθε θρησκείας, ενώ σε περιπτώσεις ρατσιστικής
συμπεριφοράς κρίνεται επιβεβλημένη η προσφυγή στους μηχανισμούς δικαιοσύνης της
χώρας υποδοχής, με απαραίτητη την ύπαρξη απλουστευμένων διαδικασιών.
19. Συνιστά την ευαισθητοποίηση των κρατών - μελών για την πραγματοποίηση εθελοντικών
οργανώσεων από την Ευρωπαική Επιτροπή, με στόχο την παροχή υλικών αγαθών στους
πρόσφυγες, και όχι μόνο την αποκλειστική προσφορά οικονομικής ενίσχυσης, καθώς είναι
αποδεδειγμένο το γεγονός ότι τα υλικά αγαθά κρίνονται χρησιμότερα, ενώ διασφαλίζεται
παράλληλα ο ορθότερος έλεγχος χρήσης των κονδυλίων και η απαλοιφή του φαινομένου
των μεσαζόντων.
20. Χαιρετίζει την παροχή επαρκών μέσων μεταφοράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
εξασφάλιση ασφαλούς μετακίνησης των προσφύγων στη χώρα υποδοχής από τον τόπο
ιθαγένειας -αποσκοπώντας στην αποοφυγή ατυχημάτων- με αντίτιμο ένα συμβολικό και
προσιτό ποσό, ώστε να αποφευχθεί η λαθραία μετανάστευση.
21. Έχει επίγνωση της ανάγκης σύναψης και εφαρμογής Συμβάσεων, που να καθιστούν εφικτή
από κάθε κράτος - μέλος την αποδοχή των προσφύγων, ο αριθμός των οποίων θα είναι
προσαρμοσμένος αναλογικά με τις δυνατότητες της χώρας υποδοχής, καθώς και να
καθιστούν δυνατή την επιβολή κυρώσεων σε χώρες, οι οποίες θα έχουν παραβιάσει τις
συναφθείσες Συμβάσεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 - 2019

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

18.1.2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές ή και τις νέες ειδικές πολιτικές που θα
μπορούσε να εισαγάγει η Ε.Ε., προκειμένου να προωθηθεί μεγαλύτερη
αντιπροσωπευτικότητα των δύο φύλων στο πολιτικό σύστημα.
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγητές:
Σάββας Παπαγεωργιάδης, Μαρία - Έλενα Νάτσιου, Παναγιώτα Κουκίδου, Όλγα Σοφία Καμπανή, Άννα - Μαρία Παπαζολούδη, Γεωργία Δερνεξή, Θεοδώρα Γκιοκτσέ,
Θεοδώρα Μουτεβελίδου, Κατερίνα Μακρίδου, Ντέα Μούτσαϊ, Κωνσταντίνα Φατλέ,
Χρυσούλα Βασιλείου, Χρύσα - Ιωάννα Φιλιππίδη, Φαίη Καθάριου, Λαμπρινή - Ελένη
Παπαποστόλου, Αθανασία Κωστούλα, Ηρώ Χαριζώνα, Ουρανία Χατζηπαρασίδη ,
Ειρήνη Μουσίκα, Ευθαλία Σίμου, Άννα Ανδρεάδη, Αφροδίτη Μαλλίτου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές ή και τις νέες ειδικές πολιτικές που θα μπορούσε να
εισαγάγει η Ε.Ε., προκειμένου να προωθηθεί μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα των δύο φύλων
στο πολιτικό σύστημα.
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 20162019) (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 through
EU Relations 2016-2020» (Ισότητα των δύο φύλων και χειραφέτηση των γυναικών,
αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ20162020) (SWD(2015)0182),

–

έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που
κατοχυρώνει νομικά στο διεθνές πεδίο μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου,
το οποίο συνοδεύεται από δυο προαιρετικά πρωτόκολλα, που δεσμεύουν όσα κράτη τα
έχουν υπογράψει και επικυρώσει,

–

έχοντας υπόψη τα άρθρα 7 , 8 και 25 της Συνθήκης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων Κατά
των Γυναικών (CEDAW),

–

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

–

έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ισότητας των
δύο φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στις χώρες- μέλη,

–

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 ανάπτυξης (Ο-0001092015-Β8-0/2015)

Προβληματισμένο από τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τα προκατασκευασμένα σχήματα
σκέψης που αφορούν τους παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας και
1. λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη αυτοπεποίθησης από πλευράς γυναικών αλλά και την
επικράτηση της αντίληψης ότι τα πνευματικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους τις
καθιστούν ακατάλληλες για την ανάληψη απαιτητικών θέσεων εξουσίας και την
αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων θεμάτων,

2. λαμβάνοντας υπόψη την απουσία κατάλληλης πρόνοιας και αποτελεσματικών
μηχανισμών για την εξασφάλιση της πρόσβασης των εργαζόμενων μητέρων με
αυξημένες αρμοδιότητες στην πολιτική,
3. λαμβάνοντας υπόψη τη στέρηση βασικών δικαιωμάτων των γυναικών και την άνιση
κατανομή προνομίων μεταξύ ανδρών και γυναικών,
4. λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη παιδείας και ενημέρωσης που επιτρέπει την
αναπαραγωγή των στερεοτύπων και ενισχύει σημαντικά την ανισότητα,
5. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στην πολιτική
εμφανίζει αύξηση σε ανδροκρατούμενες περιοχές που στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό
σε θρησκευτικές πεποιθήσεις και παραδόσεις,
6. λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη οικονομική κρίση που ωθεί τη γυναίκα στις οικιακές
εργασίες ή στη «μαύρη» εργασία, προκειμένου να καλυφθούν οι βιοτικές ανάγκες της
οικογένειας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
1. Παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να διοργανώσουν επιμορφωτικά
σεμινάρια και εκστρατείες σε δημόσιους χώρους, τα οποία θα ενημερώνουν τον γυναικείο
πληθυσμό για τις γυναίκες - πρότυπα που εκπροσωπούν επαρκώς τη φωνή του λαού στα
εθνικά και στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, με σκοπό να υπερκεραστεί ο φόβος και το αίσθημα
κατωτερότητας των γυναικών που τις αποτρέπει από τη συμμετοχή τους στα πολιτικά
δρώμενα.
2. Υπογραμμίζει την ανάγκη τα κράτη - μέλη να αναλάβουν δέσμευση για την ίδρυση και τη
χρηματοδότηση βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
και άλλων μηχανισμών στήριξης εργαζόμενων μητέρων στον χώρο της πολιτικής.
3. Καλεί τα κράτη - μέλη να καθιερώσουν το σύστημα των Gender Νeutral Quotas ή
ποσοστώσεις ουδέτερες ως προς το φύλο, σύμφωνα με το οποίο κανένα από τα δύο φύλα
δεν θα καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 60% ή λιγότερο του 40% των βουλευτικών
εδρών ή των υποψηφίων που θα συμπεριληφθούν στον εκλογικό κατάλογο, με στόχο την
προώθηση της εκπροσώπησης τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών.
4. Καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει εκστρατείες υπέρ της ισότητας στην κατάρτιση των
εκλογικών συνδυασμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από
κάθε εκλογική αναμέτρηση και να ενθαρρύνει τα κράτη - μέλη να προβαίνουν σε ανάλογες
ενέργειες στις εκλογές τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
5. Ζητεί από τα κράτη - μέλη να καταστήσουν διαφανείς τις διαδικασίες επιλογής για την
τοποθέτηση ανδρών και γυναικών σε όργανα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων με τη

δημόσια πρόσκληση για υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων και βασίζοντας τη διαδικασία
επιλογής στα προσόντα, τις ικανότητες και την αντιπροσωπευτικότητα.
6. Καλεί τα κράτη - μέλη να προωθήσουν την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής με μέτρα, όπως ο ίσος καταμερισμός του κόστους για επιδόματα τέκνων μεταξύ και
των εργοδοτών και των γονέων, με την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες, στο ελάχιστο
εισόδημα και στην προστασία από πράξεις βίας που βασίζονται στο φύλο με νομοθετικές
προτάσεις.
7. Παροτρύνει τα κράτη - μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σουηδίας, για την κοινή
γονική άδεια, που θέλει τον πατέρα και τη μητέρα να λαμβάνουν εργασιακή άδεια, ώστε να
συνεισφέρουν εξίσου στην ανατροφή του παιδιού.
8. Καλεί τους αρμόδιους φορείς των κρατών - μελών να αναδιαμορφώσουν τα σχολικά
εγχειρίδια και τη διδακτέα ύλη με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των διδασκόμενων μαθημάτων
και την εξάλειψη σεξιστικών σχολίων.
9. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει οικονομικά εκπαιδευτικές δράσεις των κρατών
-μελών, όπως δημιουργικές εργασίες, οργάνωση εναλλακτικών μαθημάτων επιλογής,
ενημερωτικών ημερίδων και ομιλιών με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής
εκπαίδευσης, μακριά από προκαταλήψεις, που διδάσκει έννοιες, όπως η συμμετοχή στην
πολιτική και δημόσια ζωή, η δημοκρατία και η πολυφωνία, το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.
10. Καλεί τα κράτη - μέλη να υιοθετήσουν μηχανισμούς τοπικής εποπτείας με δεσμευτικές
διαρθρωτικές ενέργειες με σκοπό να κατοχυρωθούν τα εργασιακά δικαιώματα των
γυναικών και να διασφαλιστεί ότι η πολιτική είναι ασφαλής χώρος εργασίας.
11. Ζητεί παράλληλα από τα κράτη - μέλη να διαμορφώσουν μηχανισμούς στήριξης και
ενδυνάμωσης των γυναικών με στόχο μια ολοκληρωμένη παρέμβαση τόσο σε επίπεδο
ψυχοκοινωνικής στήριξης όσο και σε επίπεδο βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων,
γνώσεων και θεμάτων εξουσίας.
12. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει κονδύλια,
α)
β)

για την ενίσχυση των υπαρχόντων προγραμμάτων και οργανώσεων
για την ίδρυση νέων οργανισμών με απώτερο σκοπό την ενημέρωση των γυναικών για
τα δικαιώματά τους και την υπόδειξη της αναγκαιότητας της συμμετοχής τους στην
πολιτική ζωή, καθώς αυτή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή τους σε πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

13. Επικροτεί τις προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας για την Ισότητα των Φύλων στην
επίτευξη της ισότιμης εκπροσώπησης των γυναικών και των ανδρών με σκοπό τη
δημιουργία ενός κράτους - δικαίου και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της
οικονομικής και πνευματικής εξέλιξης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2014 - 2019

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

18.1.2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων στις τουριστικές υπηρεσίες μέσω
ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης και ενιαίου
ευρωπαϊκού σήματος τουρισμού, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της
βιωσιμότητας στον τουρισμό, τη μείωση του κόστους μεταφορών και την αποφυγή
απώλειας εσόδων λόγω ανεπάρκειας πληροφοριών προς τους καταναλωτές, με
ταυτόχρονη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τουριστικής
βιομηχανίας.
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητές:
Ευγενία Κωφίδου, Ιωάννης Καραλής, Αναστάσιος Καρασαββίδης, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, Χριστίνα Ευταλιτσίδου, Παναγιώτης Ντόλος, Αθανάσιος Καζάς,
Νικόλαος Κολέογλου, Ιωάννης Καραντάνης, Αικατερίνη Κορέσογλου, Βάια Πρόβιου,
Νικόλαος Γεωργιάδης, Ηλίας Ροδίτης, Βασίλης Τσαβαλιάς, Κωνσταντίνος Κόκορος,
Αγγελική Σταμούλου, Δούκας Κωνσταντίνος Ξηρομερίτης, Παναγιώτης Μαζαράκης,
Απόστολος Αραμπατζής, Χριστίνα Καραφυλλιά, Βικτώρια Παπαγεωργίου, Δημήτρης
Δουλγκέρης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων στις τουριστικές υπηρεσίες μέσω ενός
εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης και ενιαίου ευρωπαϊκού σήματος
τουρισμού, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της βιωσιμότητας στον τουρισμό, τη
μείωση του κόστους μεταφορών και την αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω ανεπάρκειας
πληροφοριών προς τους καταναλωτές, με ταυτόχρονη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

Αναγνωρίζοντας ότι ο κλάδος του τουρισμού συνεισφέρει απευθείας το 3,9 του ΑΕΠ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύει το 5,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού, με
11,9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας,

–

Επισημαίνοντας τον κεντρικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή
οικονομία, οι οποίες αντιστοιχούν στο 67% της συνολικής απασχόλησης, δίνοντας εργασία
σε 93 εκατομμύρια ανθρώπους,

–

Χαιρετίζοντας τη θέσπιση και δράση του προγράμματος COSME, με κύριο μέλημα τη
δημιουργία ευρέως επιχειρηματικού δικτύου, καθώς και του προγράμματος Innovfin, που
προωθεί την καινοτομία στην επιχειρηματική δράση,

–

Λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο Ευρώπη 2020 για τον Τουρισμό, καθώς και την
επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 ταξιδιωτικός
προορισμός του κόσμου - καινούρια πολιτική βάση για τον τουρισμό στην Ευρώπη»
σκιαγραφεί ως προτεραιότητα την ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας,
υπευθυνότητας και προσβασιμότητας στον ευρωπαϊκό τουρισμό, σε συνδυασμό με την
κατάλληλη διεθνή προβολή και οικονομική υποστήριξη,

–

Αναγνωρίζοντας το πρόγραμμα EDEN (European Destinations of Excellence, Ευρωπαϊκοί
Προορισμοί Αριστείας) το συνιστά ως μια πρωτοπόρα δράση, που στηρίζει και προωθεί την
τοπική ιδιομορφία, υπογραμμίζοντας τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα του εκάστοτε
τουριστικού προορισμού,

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Προτείνει τη δημιουργία επιτροπής αξιολόγησης και χορήγησης Ευρωπαϊκών Σημάτων
Τουρισμού, που θα λειτουργεί σε συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
για τη χορήγηση Σημάτων Πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και με τα
εθνικά Υπουργεία Τουρισμού·

2. Προτείνει επιπλέον τη χορήγηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την ίδια επιτροπή,
Ευρωπαϊκού Σήματος Μαζικής Μεταφοράς, προς κάθε πόλη, το οποίο θα πιστοποιεί τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ):
α)
β)
γ)
δ)

Τη συχνή και έγκαιρη άφιξη των ΜΜΜ,
Την ύπαρξη επιλογών ΜΜΜ,
Τη φιλικότητα των ΜΜΜ προς το περιβάλλον,
Την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ·

3. Προτείνει την έκδοση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την επιτροπή, και τη χορήγηση, σε
εθνικό επίπεδο, από το εκάστοτε Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την επιτροπή,
Ευρωπαϊκού Σήματος Ασφάλειας και Προσβασιμότητας, σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, η
οποία θα πιστοποιεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α)
β)
γ)
δ)

Την επαρκή αστυνόμευση της περιοχής,
Την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ,
Την προστασία των προσωπικών δεδομένων των τουριστών,
Την ύπαρξη νοσοκομειακών μονάδων στην περιοχή·

4. Προτείνει επιπλέον τη χορήγηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την Επιτροπή Αξιολόγησης,
Ευρωπαϊκού Σήματος Προσβασιμότητας, προς κάθε ευρωπαϊκό μουσείο ή και ιστορικό
χώρο, το οποίο θα πιστοποιεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ,
β) Την υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες·
5. Προτείνει επιπλέον την έκδοση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την Επιτροπή Αξιολόγησης,
Ευρωπαϊκού Σήματος Φιλικότητας προς το Περιβάλλον, και χορήγηση, σε εθνικό επίπεδο,
από το εκάστοτε υπουργείο σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης, προς κάθε
τουριστική μονάδα, το οποίο θα πιστοποιεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών στις διάφορες λειτουργίες της
τουριστικής επιχείρησης,
β) Τη συνεχή πρόοδο στη μείωση των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης και της χρήσης
βιοδιασπώμενων υλικών, με ταυτόχρονη προώθηση της κομποστοποίησης ως μεθόδου
αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων·
6. Προτείνει τη συνεργασία με την Επιστροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων, όπως
και με τα σχετικά Υπουργεία, για την ώθηση προς την τουριστική βιομηχανία για τη
σύμπραξη συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρτιο νομοθετικό πλαίσιο, για τις μόνιμες
όπως και τις εποχιακές θέσεις εργασίας, που θα διαμορφώνει:
α)
β)
γ)
δ)

Τη μισθολογική κλίμακα
Το ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες και το νυχτερινό ωράριο
Τις αργίες
Τις εργασιακές αποδοχές·

7. Συνιστά την αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση της λειτουργίας και σημασίας του κάθε
Ευρωπαϊκού Σήματος στην ιστοσελίδα και τα διάφορα μέσα της Επιτροπής Μεταφορών και
Τουρισμού καθώς και της Επιτροπής Αξιολόγησης, σε συνδυασμό με την παράλληλη
ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα καθολικά ευρωπαϊκά πρότυπα που υιοθετούνται·
8. Χαιρετίζει και υποστηρίζει με κάθε μέσο, ευρωπαϊκό και εθνικό, τη δράση του
προγράμματος EDEN (European Destinations of Excellence, Ευρωπαϊκοί Προορισμοί
Αριστείας) για την προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού και πολιτισμικών αξιοθέατων
με μικρότερη επισκεψιμότητα·
9. Χαιρετίζει και υποστηρίζει με κάθε μέσο, ευρωπαϊκό και εθνικό, το πρόγραμμα LIFE για τη
στήριξη των έργων διατήρησης της φύσης και περιβαλλοντικών έργων και τοπικών
αξιοθέατων μειωμένης προβολής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·
10. Συνιστά την προβολή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE, με τρόπο που θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων και μη τουριστών για
τον οικολογικό και πολιτιστικό πλούτο, σε συνεργασία της Επιτροπής με τις σχετικές ενώσεις
τουριστικών επιχειρήσεων, όπως τις ETOA (European Tour Operators Association,
Ευρωπαϊκός Οργανισμών Τουριστικών Πρακτόρων) και ECTAA·
11. Προτείνει τη σύσταση διαγωνισμού επιπρόσθετης επιχορήγησης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, με βάση τα εξής κριτήρια:
α) Επιχειρηματικό σχέδιο για την απόκτηση Ευρωπαϊκών Σημάτων πιστοποίησης στο
πλαίσιο της Επιτροπής Αξιολόγησης που συστήνεται
β) Εμπορικό ισοζύγιο, προωθώντας τη διατήρηση θετικού εμπορικού ισοζυγίου
γ) Καινοτομία των επιχειρηματικών ιδεών·
12. Προτείνει επιπρόσθετα την επέκταση του προγράμματος COSME, με τη δημιουργία των εξής
κλάδων:
α) Δημιουργία ψηφιακού forum με δυνατότητα συμμετοχής και ψηφοφορίας των
Ευρωπαίων πολιτών για την επιλογή καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών προς
χρηματοδότηση
β) Δημιουργία κονδυλίων με αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων φιλικών
προς το περιβάλλον, που θα πληρούν τα πρότυπα πιστοποίησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης
γ) Δημιουργία κονδυλίων με αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων, με
στόχο την προβολή της τοπικής κουλτούρας και του πολιτισμού·
13. Προτείνει την επέκταση των διάφορων δικτύων διαφήμισης και προώθησης των
προαναφερθέντων πόλων έλξης τουρισμού προς τη δημιουργία forum με συμμετοχή των
εργαζομένων στην τουριστική βιομηχανία, με έμφαση στη δημοσιοποίηση και ανταλλαγή
καλών πρακτικών εφαρμογής του εργασιακού δικαίου και την παρουσίαση των εμπειριών
των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του συντονισμού καλών
πρακτικών και της ενθάρρυνσης της ενασχόλησης με την τουριστική βιομηχανία·
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρει η αύξηση της χρήσης των νέων
τεχνολογιών και η τάση αυτοματοποίησης των λειτουργιών σε όλους τους τομείς και
πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν από την Ε.Ε.
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητές:
Νικολέττα Κατσαβού, Βαρβάρα Μαϊκούση, Ελισάβετ Δημητρακοπούλου, Ευθυμία Ελένη Μελίδου, Νικηφόρος Βρεττός, Παναγιώτης Γραμμένος, Αριστείδης Στάγκος,
Δημήτρης Αντωνιάδης, Δημήτρης Μπάτζιος, Γιώργος Γκουντούρας, Στέφανος Ζιάκας,
Eυανθία Τσόγκα, Αντώνης Γκαραβέλλας, Γιάννης Γούσιος, Δήμητρα - Ελευθερία
Στεργίου, Ιωάννης Σιγάλας, Άντζελα Τοπούζη, Μάνος Νταουντάκης, Δήμητρα
Κουτσογεωργίου, Δημήτρης Κουντουράς.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρει η αύξηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών
και η τάση αυτοματοποίησης των λειτουργιών σε όλους τους τομείς και πώς μπορούν να
αντιμετωπιστούν από την Ε.Ε.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

–

–

–

–

–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (Ε.Ε.) 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)1,
έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2017 με
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της
ρομποτικής (2015/2103(INL)),
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 25ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη
για την Ευρώπη» (SWD (2018) 137 τελικό),
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 17ης Μαΐου 2018, με τίτλο «Οδεύοντας προς την
αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια στρατηγική της Ε.Ε. για την κινητικότητα του
μέλλοντος» (COM(2018) 283 τελικό),
έχοντας υπόψη την Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών
σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων2,
έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (E.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την
προστασία δεδομένων)3.
1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται πλέον στο κατώφλι μίας νέας
βιομηχανικής επανάστασης που βασίζεται στην αυτοματοποίηση,
2. λαμβάνοντας υπόψη οι προηγμένες τεχνολογίες προσφέρουν τεράστια οικονομικά και
καινοτόμα οφέλη στην κοινωνία, βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής και εργασίας, τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ασφάλεια σε
ποικίλους τομείς, όπως οι μεταφορές, η υγεία, η εκπαίδευση και η γεωργία,

1

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
ΕΕ L 210 της 07.08.1985, σ. 29.
3
ΕΕ L 119 της 04.05.2016, σ. 1.
2

3. λαμβάνοντας υπόψη πως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής δύναται
να συνδράμει στην επίλυση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων και δυσεπίλυτων
προβλημάτων, όπως στην αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών, στη μείωση της
θνησιμότητας και των τροχαίων δυστυχημάτων, στην καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και στην πρόβλεψη απειλών κυβερνοασφάλειας,
4. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία του ανθρώπου με τα ρομπότ δύναται να αυξήσει
την παγκόσμια παραγωγικότητα κατά 40% έως το 2035, ενώ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει
σε αύξηση κατά 14% του παγκόσμιου ΑΕΠ,
5. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Κίνα έχουν
ήδη υιοθετήσει στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική,
πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις στον εν λόγω τομέα και λαμβάνοντας
ρυθμιστικά μέτρα,
6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να αποκτήσει ηγετική θέση στις
τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνοντας τις επενδύσεις της,
7. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη υπολείπεται σε ιδιωτικές επενδύσεις στην τεχνητή
νοημοσύνη, ενώ παράλληλα το ποσοστό των ευρωπαϊκών εταιρειών που χρησιμοποιούν
τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι περιορισμένο,
8. λαμβάνοντας υπόψη την ανομοιόμορφη πρόοδο των κρατών - μελών στον τομέα της
τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης,
9. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών μετασχηματίζει τις
κοινωνικές, οικονομικές και εργασιακές νόρμες, ενώ παράλληλα εγείρει νέα
δεοντολογικά, ηθικά και νομικά ζητήματα,
10. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των ρομπότ μπορεί να μεταβάλει την αγορά εργασίας,
να προκαλέσει ζητήματα ευθύνης για τις ενέργειες ή παραλείψεις τους, να δημιουργήσει
εντάσεις και κινδύνους από πλευράς ανθρώπινης ασφάλειας, ελευθερίας, ιδιωτικής
ζωής, ακεραιότητας, αξιοπρέπειας, αυτονομίας και διακρίσεων, καθώς και από πλευράς
προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
11. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προηγμένα τεχνολογικά επιτεύγματα θα πρέπει να
σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να διαφυλάσσονται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η
αυτονομία και ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Προτείνει τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη μετεκπαίδευση του εργατικού
δυναμικού με σκοπό την πάταξη του τεχνολογικού αναλφαβητισμού και την απορρόφησή
τους στον ανερχόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
2. Προτείνει τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων υποβοηθούμενης από
μηχανισμούς στατιστικής καταγραφής και της Eurostat, η οποία θα παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τα επαγγέλματα που απειλούνται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη και
την αυτοματοποίηση.
3. Ενθαρρύνει τα κράτη - μέλη να παρέχουν σε όλους τους πολίτες το βασικό άνευ όρων
εισόδημα, ώστε αυτοί να μπορούν να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
4. Συστήνει την εφαρμογή ενός συστήματος φορολογίας για τις επιχειρήσεις που έχουν
αντικαταστήσει μέρος του ανθρωπίνου δυναμικού τους με τα νέα τεχνολογικά μέσα,
προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ του εργατικού δυναμικού και των
συστημάτων αυτοματοποίησης.
5. Καλεί την Ε.Ε. να παρέχει κεφάλαια, φορολογικά κίνητρα, φορολογικές ελαφρύνσεις ή
πόρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την οικονομική τους άνοδο και την
ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία τους.
6. Υποστηρίζει τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των κρατών –
μελών, με σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την τεχνογνωσία και τις
τεχνολογικές καινοτομίες.
7. Προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών και τη διεύρυνση του ρόλου
της Europol που θα αναλάβουν:
α) τον έλεγχο της χρήσης μέσων κρυπτογράφησης των προσωπικών δεδομένων στις
βάσεις δεδομένων
β) την πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
8. Αιτείται τη χορήγηση επιδοτήσεων από την Ε.Ε. στα κράτη μέλη με χαμηλό δείκτη
καινοτομίας, με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των κρατών - μελών που
επικρατεί στον τομέα αυτόν.
9. Υπογραμμίζει την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη της τεχνολογίας
αλλά και τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από αυτήν μέσω:
α) της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων
β) της ενίσχυσης του σχολικού μαθήματος της πληροφορικής
γ) της προβολής τηλεοπτικών μηνυμάτων και διαφημιστικών προωθήσεων.

10. Προτείνει τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα προβλέπει την καθιέρωση
αντικατάστασης από την τεχνητή νοημοσύνη ενός συγκεκριμένου ποσοστού εργατικού
δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια:
α) το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού
β) την οικονομική σταθερότητα.

11. Προτείνει τη θέσπιση αυστηρού νομοθετικού πλαισίου και την αναθεώρηση των ήδη
ισχυόντων νόμων σχετικά με:
α)
β)
γ)
δ)

την προστασία των προσωπικών δεδομένων
τα ζητήματα ευθύνης από τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων
την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου
τον περιορισμό της χρήσης των νέων τεχνολογιών για ανήθικους σκοπούς (π.χ.
στρατιωτικά όπλα)
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την εισαγωγή του θεσμού του «Εισοδήματος του Πολίτη», με σκοπό να
απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες τiς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, τους τρόπους
διασφάλισης των προϋποθέσεων και τις ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να
θεσμοθετηθούν.
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητές:
Δημήτρης Μακρής, Μαρία Τζοΐτη, Αθανάσιος Παναγιωτέλης, Ελένη Βαλάκα, Αμαλία
Κωνσταντίνου, Ειρήνη Πάνο, Φαίδρα - Θεοδώρα Κυπριανού, Μαρία Γκιουζέπη,
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Μαριαλένα Ντόντου, Μαριλένα Mαυρία, Λυδία Στόλη,
Ευαγγελία Γκιουλέκα, Χρήστος Ξιώνης, Ειρήνη Αγγελάκη, Πασχάλης Μπαρόλας,
Μαριάννα Τρανού, Κλεοπάτρα Χατζησωτηρίου, Αναστασία Τόλη, Χριστίνα Τσιούμα,
Άνια Βαγγέλη, Δήμητρα Σιφναίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την εισαγωγή του θεσμού του «Εισοδήματος του Πολίτη», με σκοπό να απολαμβάνουν
όλοι οι πολίτες τiς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης,

τους τρόπους διασφάλισης των

προϋποθέσεων και τις ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να θεσμοθετηθούν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

Αναγνωρίζοντας ότι ένας στους έξι (πάνω από 80 εκατομμύρια άτομα) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
κινδυνεύei από τη φτώχεια - μεταξύ αυτών 20 εκατομμύρια παιδιά και το 8% του εργαζόμενου
πληθυσμού -

–

Παρακινούμενο από το γεγονός ότι τα ποσοστά της φτώχειας σημειώνουν αυξητική τάση, παρά τις
προσπάθειες της Ε.Ε.

–

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα το κάθε κράτος - μέλος χρησιμοποιούσε διαφορετικές
παραμέτρους για τον προσδιορισμό του κατώτερου εισοδήματος (κατώφλι φτώχειας)

–

Αναλογιζόμενο το γεγονός ότι η προοπτική βελτίωσης των εργασιακών ευκαιριών θα αυξήσει
αναμφισβήτητα το επίπεδο διαβίωσης και της εργασιακής κινητικότητας, όπως επίσης και της
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
1. Αξιοποιώντας την έρευνα του πανεπιστημίου της Oξφόρδης το 2013, που προβλέπει ότι
μέχρι το 2030 το 47% όλων των εργασιακών θέσεων θα έχουν αυτοματοποιηθεί,
οδηγώντας σε αύξηση των ποσοστών της ανεργίας
2. Έχοντας υπόψη ότι το 2010 έχει ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση
όχι μόνο της φτώχειας αλλά και του κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο τη διεύρυνση της
ευαισθητοποίησης του κοινού, την καθιέρωση τόσο νέων συνεργασιών όσο και ισχυρής
πολιτικής δέσμευσης, προσανατολίζοντας τις ενέργειές της στη μείωση, αν όχι εξάλειψη,
της ανέχειας στις χώρες της Ευρώπης
3. Με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη
2020», ενέκρινε έναν βασικό στόχο: ότι μέχρι το 2020 τα άτομα στην Ε.Ε. που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να είναι
λιγότερα κατά 20 εκατομμύρια σε σχέση με το 2010
4. Ορμώμενο από τη συνένωση του European Social Fund - <<ESF>>, του Youth Employment
Initiative (YEI), του EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), του EU
Health Programme και του προγράμματος FEAD και τη σύσταση του ενιαίου κεφαλαίου
European Social Fund+ (ESF+)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,
1. Καλεί τα κράτη - μέλη να αναγνωρίσουν ως δικαιούχους του "Εισοδήματος του Πολίτη" τις
ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:
α) Άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών
β) Άτομα με εισόδημα χαμηλότερο του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου
εισοδήματος
γ) Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
i. άτομα με αναπηρίες και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα,
ii. πληγέντες από φυσικές καταστροφές,
iii. άτομα με προβλήματα επανένταξης στην κοινωνία,
iv. άτομα που στερούνται πρόσβασης σε βασικά αγαθά (τροφή, στέγη,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
2. Ζητεί από τα κράτη - μέλη, θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτο όρο την κατοχή της ιθαγένειας
του εκάστοτε κράτους - μέλους από το οποίο θα λαμβάνει ο αιτών την εν λόγω οικονομική
ενίσχυση, να χορηγούν το "Εισόδημα του Πολίτη" δυνάμει των παρακάτω προϋποθέσεων:
α) Πλήρης αδυναμία εξασφάλισης των στοιχειωδών αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης
β) Δυσμενής οικονομική κατάσταση της οικογένειας (άνεργος γονέας, μονογονεϊκή
οικογένεια, πολύτεκνη οικογένεια)
γ) Μακροχρόνια ανεργία και χαμηλό επίπεδο συνταξιοδότησης
δ) Δυσκολία επανένταξης στην κοινωνία
ε) Αναπηρία (σωματική ή διανοητική) και μακροχρόνια νοσήματα
3. Παροτρύνει τη σύσταση ενός υπερεθνικού οργάνου, με κύριο στόχο τη διαχείριση και τον
έλεγχο της ορθής αξιοποίησης των κονδυλίων από το εκάστοτε κράτος - μέλος
4. Ζητεί από τα κράτη - μέλη να αναλάβουν τη λειτουργία παραρτημάτων του ανωτέρω
οργάνου σε εθνικό επίπεδο, αντικείμενο του οποίου θα είναι η συλλογή και η αξιολόγηση
των αιτήσεων, καθώς και η δημιουργία και η επίβλεψη ομάδων αιφνίδιου ελέγχου και
διακρίβωσης της αλήθειας των δεδομένων των αιτούντων
5. Υπογραμμίζει την ανάγκη ψηφιοποίησης του μηχανισμού ελέγχου, όπως επίσης και την
ανάγκη διασύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων για ταχύτερη και πιο αποτελεσματική
διασταύρωση των πληροφοριών
6. Ζητεί παράλληλα τη θεσμοθέτηση και επιβολή κυρώσεων σε όσους καταστρατηγούν τον
θεσμό προς ίδιον όφελος
7. Παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να δημιουργήσουν υποχρεωτικά
προγράμματα επιμόρφωσης των ατόμων που λαμβάνουν το εισόδημα του πολίτη
8. Τάσσεται υπέρ της απόψεως για αναπροσαρμογή των κατηγοριών των δικαιούχων και των
προϋποθέσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

