
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000696/2019 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Προστασία των κλάδων ελαστικής και εποχιακής απασχόλησης 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, καθώς μεγάλες επαγγελματικές 
ομάδες ελαστικής και εποχιακής απασχόλησης, με σημαντική συμβολή στην οικονομία, 
αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησής τους, το εάν 
λαμβάνουν επαρκές εισόδημα, την κοινωνική προστασία ιδιαίτερα σε περίπτωση 
ατυχημάτων, και την έλλειψη άλλων οφελών που άλλοι κλάδοι απολαμβάνουν. Σε χώρες με 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, αυτού του τύπου η εργασία αποτελεί συχνά μονόδρομο. Από 
τέτοια προβλήματα πλήττονται μεταξύ άλλων τα επαγγέλματα του χώρου της εστίασης, της 
ταχυδιανομής, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες σε διάφορους τομείς. Μάλιστα, με την 
εμφάνιση των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης τύπου Uber, Deliveroo, Toptal, 
Freelancer, αλλά και της τάσης του Gig Economy παρά τις διευκολύνσεις και ευκολίες που 
προσφέρουν, τα συγκεκριμένα προβλήματα έχουν οξυνθεί. 

Δεδομένης της απασχόλησης μεγάλου αριθμού πολιτών και των ευκαιριών και κινδύνων 
που παρουσιάζονται, ερωτάται η Επιτροπή: 

1) Τι νομοθετικά μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία των συγκεκριμένων κλάδων 
από την Επιτροπή; 

2) Έχει η Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τη συμβολή των προαναφερθέντων κλάδων 
στην οικονομία και τον αριθμό εργαζομένων σε αυτούς τους κλάδους και μορφές 
απασχόλησης; 

3) Ποια είναι η αρχή επιτήρησης και επιβολής της εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000622/2019 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Έργα τεχνικής υποστήριξης 

Η παρούσα ερώτηση αποτελεί συνέχεια της ερώτησης 007626/2016 και της απάντησης του 
Επιτρόπου Dombrovskis στις 04.08.2017 σε σχέση με το «Σχέδιο για την Τεχνική Συνεργασία 
προς Στήριξη των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων». 

Ο Επίτροπος ενημέρωσε την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2017 είχαν 
ολοκληρωθεί 18 έργα τεχνικής υποστήριξης, ενώ 31 ακόμα ήταν στο στάδιο της 
υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Σύμφωνα με 
αυτό, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση της Επιτροπής 30 εκατ. ευρώ και η Επιτροπή ενέκρινε 
μία σειρά από έργα τεχνικής υποστήριξης, αναθέτοντας την εκτέλεση σε διεθνείς 
οργανισμούς και υπηρεσίες των κρατών μελών. 

Ερωτάται η Επιτροπή:  

1) Ποιος είναι ο κατάλογος των έργων που τελικά υλοποιήθηκαν και από ποιους 
φορείς; 

2) Πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έργα τεχνικής υποστήριξης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000142/2019 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Πρόστιμα στην Ελλάδα για τη μη ενσωμάτωση κανονισμών και οδηγιών στο 
εθνικό δίκαιο - υφιστάμενες εκκρεμότητες 

Μολονότι οι έλληνες πολίτες ασφυκτιούν καθημερινά υπό το βάρος των οικονομικά 
δυσβάστακτων υποχρεώσεών τους, το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, μέρος δε των 
εσόδων της χώρας κατευθύνεται στα ταμεία της ΕΕ εξαιτίας των προστίμων που έχουν 
επιβληθεί στην Ελλάδα, λόγω μη συμμόρφωσης και τήρησης του κοινοτικού δικαίου. 
Πρόκειται για πρόστιμα ασαφή και «ομιχλώδη» για την πλειονότητα των Ελλήνων, οι οποίοι 
εν αγνοία τους πληρώνουν.  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και οι Συνθήκες της 
ΕΕ αναφέρονται ρητώς στο δικαίωμα στην ελευθερίατης πληροφόρησης, της πρόσβασης σε 
έγγραφα και βεβαίως της χρηστής διοίκησης.  

Ερωτάται, εν προκειμένω, η Επιτροπή: 

– Σε ποιες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην Ελλάδα από την ΕΕ; 

– Ποιο είναι το ποσό που καταβάλλει μηνιαίως η χώρα ως απόρροια των ανωτέρω 
προστίμων; 

– Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ανάλογες εκκρεμότητες της ελληνικής 
κυβέρνησης, που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε επιβολή προστίμων από την ΕΕ και ποια 
είναι αυτά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000139/2019 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: O νόμος Παρασκευόπουλου και οι συνέπειές του για την Ελλάδα και την ΕΕ 

O πολύπαθος ελληνικός λαός, μεταξύ άλλων δεινών, έρχεται αντιμέτωπος με μια 
πρωτοφανή δικαστική πρακτική λόγω του Νόμου Παρασκευόπουλου και των παρατάσεων 
της ισχύος του από την ελληνική κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς. Με τον νόμο 
αυτό επικίνδυνοι εγκληματίες αποφυλακίζονται πρόωρα, έχοντας εκτίσει μόνο μέρος της 
ποινής τους. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από το τραγικό συμβάν που 
συγκλόνισε την Ευρώπη, τον βιασμό και τη δολοφονία πριν από δύο χρόνια στη Γερμανία 
μιας 19χρονης κοπέλας από έναν αφγανικής υπηκοότητας μετανάστη, ο οποίος είχε 
αποφυλακιστεί στην Ελλάδα με βάση τον Νόμο Παρασκευόπουλου, μολονότι είχε  κριθεί 
ένοχος για απόπειρα τέλεσης παρόμοιου αδικήματος.  

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:  

– Είναι η ΕΕ ενήμερη και σύμφωνη για το Νόμο Παρασκευόπουλου, δεδομένου ότι για 
τη διασφάλιση της ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν έχουν ενισχυθεί η συνεργασία 
και ο συντονισμός μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών; 

– Αν ναι, πώς σκοπεύει να κινηθεί ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, για τη διαφύλαξη 
των αξιών που στηρίζουν το οικοδόμημα της ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η 
απόλυση από τις φυλακές καταδικασμένων εγκληματιών ή τρομοκρατών;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000041/2019 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων 

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Συμβούλιο προσπαθούν να βρουν μία 
συμβιβαστική λύση για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης. Ωστόσο, η εξέλιξη της 
προσπάθειας δεν είναι ικανοποιητική, καθώς ο τρίτος πυλώνας της προσπάθειας, αυτός της 
εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων (γνωστός ως EDIS), δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.  

Η παρατεινόμενη καθυστέρηση αποτελεί από μόνη της πρόβλημα, καθώς μεγάλες 
συστημικές τράπεζες, είτε λόγω κακοδιαχείρισης (στην περίπτωση της Γερμανίας) είτε λόγω 
έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ελλάδας), 
επιτείνουν την ανασφάλεια των καταθετών. Επιπλέον, ο εγκλωβισμός στον οποίο έχει 
περιέλθει η Ένωση λόγω της διαφωνίας για το EDIS αναστέλλει την όποια προσπάθεια 
εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης.  

Πρακτικά, το πρόβλημα της εγγύησης καταθέσεων θα μπορούσε να λυθεί με μία απλή 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει πρόσβαση 
σε «απεριόριστη ρευστότητα» και θα μπορούσε να εκπληρώσει τον ρόλο του EDIS.  

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση του EDIS; 

– Εξετάζονται εναλλακτικές μορφές εγγύησης καταθέσεων σε περίπτωση μη 
συμφωνίας για το EDIS; 

– Πώς θα έβλεπε η Επιτροπή το ενδεχόμενο η εγγύηση καταθέσεων να παρέχεται 
κατευθείαν από την ΕΚΤ;  

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005696/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Xρήση πιστωτικών μορίων (credits) που προέρχονται από βιομηχανικά αέρια 

Το 2011 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 550/2011 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  για τον καθορισμό περιορισμών στη χρήση πιστωτικών μορίων (credits) που 
δημιουργούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (Clean Development 
Mechanism - CDM) από βιομηχανικά αέρια. Συγκεκριμένα, ο κανονισμός προέβλεπε ότι, 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 και την 30ή Απριλίου 2013, η χρήση των πιστωτικών μορίων 
που προέρχονται από δύο βιομηχανικά αέρια (HFC23 και N2O) με βάση το άρθρο 11α της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ απαγορεύεται στο πλαίσιο της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα 
αέρια του θερμοκηπίου.  

Καθώς έχει παρέλθει πενταετία από την εφαρμογή του κανονισμού, καλείται η Επιτροπή να 
παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες:  

1. Τι συνέβη με τα εργοστάσια που κατέστρεφαν τα δύο αυτά βιομηχανικά αέρια και 
πώς οι χώρες που φιλοξενούσαν τα εργοστάσια αυτά αντιμετώπισαν τη ρύπανση που 
προκύπτει από την εκπομπή των συγκεκριμένων αερίων του θερμοκηπίου; 

2. Μέχρι την απαγόρευσή τους ποιες ήταν οι διακυμάνσεις των σχετικών πιστωτικών 
μορίων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων και τι συνέβη με τις αγοραπωλησίες των 
πιστωτικών μορίων αυτών εκτός Ευρώπης στην συνέχεια, στο πλαίσιο του CDM; 

3. Πώς αξιολογεί τελικά η Επιτροπή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 550/2011 από πλευράς 
οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005696/2018 
Aπάντηση του κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(17.1.2019) 

 

 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 550/2011 είχε θετικές οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην εκτίμηση επιπτώσεων1 που συνοδεύει την απόφαση της 
Επιτροπής παρουσιάστηκαν πολλές θετικές επιπτώσεις της απαγόρευσης έργων τα οποία 
αφορούν την καταστροφή βιομηχανικών αερίων, που κυμαίνονται από επιπτώσεις 
περιβαλλοντικής ακεραιότητας έως επιπτώσεις οικονομικής αποδοτικότητας που 
διαπιστώθηκαν στη συνέχεια. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία αποφάσισαν να 
ακολουθήσουν την ΕΕ και να απαγορεύσουν έργα τα οποία αφορούν την καταστροφή 
βιομηχανικών αερίων. Η απαγόρευση μείωσε την αγοραία τιμή των πιστωτικών μορίων που 
προκύπτουν από τα σχετικά έργα και δημιούργησε αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση των 
εν λόγω δικαιωμάτων εκπομπών για τη συμμόρφωση με το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) το 2012, πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση. 

 

Η αντίληψη των διεθνών πιστωτικών μορίων της ΕΕ έχει μεταβληθεί. Η χρήση των διεθνών 
πιστωτικών μορίων είχε αρχικά ως στόχο να επιταχύνει τη μεταφορά τεχνολογίας και τη 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης και της διαρροής άνθρακα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές 
δυσχέρειες στον τομέα αυτόν. Με τα έργα κοινής εφαρμογής ήταν πολύ δύσκολο να 
καθοριστούν η προσθετικότητα και οι τιμές αναφοράς και υπήρχε περιθώριο για 
υπερβολικές προσόδους και στρεβλά οικονομικά κίνητρα. Για παράδειγμα, για τα έργα του 
HFC-23, τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απόδοσης ενθάρρυναν ταυτόχρονα την αύξηση της 
παραγωγής HCFC-22. Για τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης, υπάρχει έλλειψη ίδιας 
συνεισφοράς στον μετριασμό από τους πωλητές. Η μεγάλη εισροή διεθνών πιστωτικών 
μορίων υπήρξε επίσης μία από τις κύριες αιτίες για την επικρατούσα ανισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης στο ΣΕΔΕ της ΕΕ.  

 

Για να παρασχεθούν κίνητρα μείωσης των εκπομπών σε μονάδες HFC-23, η Κίνα, η οποία 
διαθέτει την πλειονότητα των καταγεγραμμένων έργων HFC στο πλαίσιο του μηχανισμού 
καθαρής ανάπτυξης, έχει αναπροσανατολίσει την πολιτική της και έχει εγκρίνει εγχώριο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης για το κλίμα, το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα.  

 

                                                           
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την απόφαση της Επιτροπής για 

την εφαρμογή περιορισμών χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων (από έργα HFC-23 και N2O) 
δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 9 της οδηγίας 2009/29/ΕΚ 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/markets/docs/sec_2010_yyy_en_0.pdf 

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/markets/docs/sec_2010_yyy_en_0.pdf


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005241/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Συντάξεις χηρείας 

Με την ψήφιση από την ελληνική κυβέρνηση του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), και 
συγκεκριμένα του άρθρου 12 αυτού «Συντάξεις λόγω θανάτου», πλήττεται άμεσα μια 
ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, που προσπαθεί ήδη να συνέλθει από την απώλεια 
που έχει υποστεί. Μεταξύ άλλων, τίθεται ηλικιακό κριτήριο χορήγησης σύνταξης χηρείας, 
απαιτούνται παραπάνω έτη έγγαμου βίου και αλλάζει μειούμενο το ποσοστό που 
χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο, καταργώντας και την προσωπική διαφορά που 
ενδεχομένως δικαιούνταν ο θανών, κεκτημένα ετών εργασίας και καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών.  

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,απαγορεύεται 
κάθε διάκριση (μεταξύ αυτών και της ηλικίας) και αναφέρονται σαφώς η προστασία της 
οικογένειας και της εργασίας και ο σεβασμός στο δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Ερωτάται η Επιτροπή:  

1) Συνιστά παραβίαση των ανωτέρω κριτηρίων ο νόμος 4387/2016της Ελληνικής 
Κυβέρνησης;  

2) Ποια είναι η θέση της ΕΕ για την επανόρθωση των ανωτέρω, και της Επιτροπής, ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών και την ίση μεταχείριση; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005241/2018 
Απάντηση της κ. Thyssen 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(17.12.2018) 

 
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των συντάξεων λόγω θανάτου αποτελεί ζήτημα εθνικής 
αρμοδιότητας. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η επιλεξιμότητα του επιζώντος συζύγου για 
σύνταξη καθώς και το ύψος της, εξαρτώνται από την ηλικία, τη διάρκεια του γάμου ή άλλες 
προϋποθέσεις. 

Όπως επισήμανε η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-004119/2018, ο 
νόμος 4387/2016 στοχεύει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, με τη βελτίωση της αναλογιστικής δικαιοσύνης, την ενίσχυση 
των κινήτρων για εργασία στην επίσημη οικονομία και την παράταση του επαγγελματικού 
βίου. Εισήγαγε ένα ενιαίο καθεστώς κοινωνικής προστασίας γήρατος, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από μια ομοιογενή δέσμη κανόνων που ισχύουν για όλους τους 
εργαζομένους. Οι νέοι κανόνες που αφορούν τις συντάξεις λόγω θανάτου παρέχουν 
μεγαλύτερη προστασία στα πλέον ευάλωτα άτομα, όπως σε χήρους και χήρες ηλικίας άνω 
των 67 ετών, σε όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα, ή σε όσους δεν βρίσκονται σε θέση να 
ασκήσουν βιοποριστικό επάγγελμα. 

Ως προς τα ζητήματα της ίσης μεταχείρισης και των διακρίσεων που έθεσε η κ. βουλευτής, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν 
αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Στο προκείμενο ζήτημα, ο νόμος 4387/2016, όπως 
αυτός θεσπίστηκε, δεν εφαρμόζει το δίκαιο της Ένωσης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η οδηγία 2000/78/ΕΚ, αν και δεν εφαρμόζεται σε κρατικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης2, παρέχει τη δυνατότητα για αιτιολογημένες διαφοροποιήσεις στη 
μεταχείριση λόγω ηλικίας στο πλαίσιο επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης3. 

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις συντάξεις λόγω θανάτου στα κράτη μέλη 
διατίθενται από τη βάση δεδομένων MISSOC (σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης για την 
κοινωνική προστασία)4 ή την έκθεση του 2015 για την επάρκεια των συντάξεων5. 

 

 

 

                                                           
2 Άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας. 
3 Άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας. 
4 www.missoc.org, βλ. πίνακα VII «Επιζώντες» 
5 Έκθεση του 2015 για την επάρκεια των συντάξεων: τρέχουσα και μελλοντική επάρκεια του 

εισοδήματος των ηλικιωμένων στην ΕΕ. Τόμος I, τμήμα 3.4. Παράγωγα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
σ. 145. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7828&visible=0 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004896/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Η καθ' έξιν προσπάθεια φίμωσης του Τύπου από την κυβέρνηση στην Ελλάδα 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, διά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτη Καμμένου, 
στρέφεται ξανά εναντίον των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του Τύπου στη χώρα, 
μηνύοντας για συκοφαντική δυσφήμιση τον εκδότη, τον διευθυντή και την αρχισυντάκτρια 
του πολιτικού ρεπορτάζ εφημερίδας, με αφορμή δημοσίευμά της σχετικά με έρευνα που 
διεξήχθη για την κακοδιαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ για το μεταναστευτικό και την 
τραγική κατάσταση στη Μόρια της Λέσβου. Ο Έλληνας Υπουργός ισχυρίζεται πως 
συκοφαντείται, ενώ η απαρχαιωμένη, αντισυνταγματική και αντίθετη με τη Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ελληνική νομοθεσία επιβάλλει την αυτόφωρη σύλληψη των 
δημοσιογράφων, πριν καν ερευνηθεί δικαστικά αν υπάρχει υποψία αδικήματος! Η 
κυβέρνηση μάλιστα μόλις σήμερα αρνήθηκε να δεχτεί στη Βουλή τροπολογία του βουλευτή 
Ανδρέα Λοβέρδου για την κατάργηση αυτής της τυποκτόνου διάταξης νόμου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο διεθνής και ευρωπαϊκός Τύπος βρίθει σχετικών με τη Μόρια αρνητικών 
δημοσιευμάτων για την Ελλάδα.  

1. Ποια η θέση της Επιτροπής, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, έναντι των ενεργειών 
της κυβέρνησης για τον Τύπο και την ελευθερία του στην Ελλάδα;  

2. Θα συνεχίσει η ΕΕ να κωφεύει στο θέμα της κακοδιαχείρισης των κονδυλίων με 
αποτέλεσμα την κατάσταση στην Μόρια; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004896/2018 
Απάντηση της κας Gabriel 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(7.1.2019) 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η ελευθερία και 
η πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι σεβαστές.  

Ο Χάρτης απευθύνεται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, 
ενώ τα κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς 
πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. 

Η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στα αποτελέσματα του παρατηρητηρίου 
για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης (MPM), που εντοπίζει τις απειλές για την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Αυτά περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, ανάλυση της 
εφαρμογής των νόμων περί δυσφήμισης και συκοφαντίας6. Τα αποτελέσματα του MPM για 
το έτος 2017 αναμένεται να δημοσιευθούν εντός των προσεχών εβδομάδων. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ενημέρωσε την Επιτροπή ότι 
έχει κινήσει διαδικασία έρευνας για εικαζόμενες παρατυπίες σχετικά με την παροχή 
τροφίμων στους πρόσφυγες στην Ελλάδα, χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Δεδομένου ότι η 
έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η OLAF δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια στο στάδιο 
αυτό, για λόγους προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα της εν εξελίξει έρευνας, καθώς 
και ενδεχόμενων επακόλουθων ερευνών, των μεταγενέστερων δικαστικών διαδικασιών, 
των προσωπικών δεδομένων και των δικονομικών δικαιωμάτων7.  

Ως προς τη Μόρια, η Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατάσταση και στηρίζει τις ελληνικές 
αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υποδοχής. 
Βάσει των επισκέψεων παρακολούθησης των σχετικών έργων, η Επιτροπή δεν έχει βρει 
μέχρι σήμερα αποδεικτικά στοιχεία περί κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ. Εάν εντοπιστούν 
τυχόν σφάλματα, παρατυπίες ή απάτη, η Επιτροπή προβαίνει σε ανάκτηση των σχετικών 
ποσών. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/greece/ 
7 Το γεγονός ότι το θέμα εξετάζεται από την OLAF δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε εμπλεκόμενα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει παρατυπία ή απάτη. Η OLAF σέβεται πλήρως το τεκμήριο 
αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης των φυσικών/νομικών προσώπων που αφορά η έρευνα. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004405/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Nikos Androulakis (S&D) και Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Υποτίμηση της τουρκικής λίρας και αγροτικά προϊόντα 

Τις τελευταίες εβδομάδες η οικονομική κρίση που έχει πλήξει την τουρκική οικονομία έχει 
οδηγήσει στη σημαντική υποτίμηση της τουρκικής λίρας, η οποία έχει χάσει μεγάλο μέρος 
της αξίας της.  

Η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει σημαντικά την εξαγωγική αξία των τουρκικών προϊόντων, 
ιδιαίτερα των αγροτικών, δίνοντάς τους ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των 
ευρωπαϊκών και ελληνικών, καθώς καθίστανται πολύ πιο φτηνά.  

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:   

1. Υπάρχει η δυνατότητα παροχής έκτακτης πρόσθετης οικονομικής βοήθειας προς 
τους αγρότες και παραγωγούς οι οποίοι πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
τουρκικών προϊόντων; 

2. Τι άλλες δυνατότητες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των 
δυσμενών συνεπειών για τους ευρωπαίους αγρότες και παραγωγούς από την υποτίμηση 
της τουρκικής λίρας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004405/2018 
Απάντηση του κ. Hogan 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(18.10.2018) 

 
Τα στοιχεία για τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία στην ΕΕ δείχνουν ότι, 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο όγκος του μεγαλύτερου μέρους αυτών των εισαγωγών 
ήταν υψηλότερος σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία των 
εισαγωγών δεν έχει αλλάξει, κάτι το οποίο συνάδει με τη νομισματική υποτίμηση. Ωστόσο, 
δεν έχουν παρατηρηθεί διαταραχές της αγοράς. 

 

Σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς, η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας, καθώς και η νομοθεσία για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, και ιδίως η Κοινή 
Οργάνωση των Αγορών, ορίζουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν. 

 

Η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τις διμερείς εμπορικές παραχωρήσεις σχετικά με τα γεωργικά 
προϊόντα προβλέπει ότι, εάν οι ποσότητες ή οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων που 
υπόκεινται σε προτιμησιακό καθεστώς προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν 
διαταραχές στην αγορά της Ένωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις 
μεταξύ των μερών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης. 

 

Επιπλέον, ο Κανονισμός για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών8 (Άρθρο 219) αναθέτει στην 
Επιτροπή την αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη λήψη των μέτρων 
που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση απειλών διατάραξης της αγοράς, τηρώντας 
παράλληλα τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπό την 
προϋπόθεση ότι κάθε άλλο μέτρο του εν λόγω κανονισμού φαίνεται ανεπαρκές. 

 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων 
από την Τουρκία προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως διαταραχές στην αγορά της Ένωσης.   

 

 

 

 

                                                           
8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013). 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003261/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Dimitrios 
Papadimoulis (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) και Sofia Sakorafa (GUE/NGL) 

Θέμα: Έκθεση Eurostat για τον ΕΔΟΕΑΠ 

Η Eurostat, κατόπιν ερωτήματος της ΕΛΣΤΑΤ, κατέληξε στο συμπέρασμα 
(Ref.Ares[2018]2256751-27-4-2018) ότι ο φορέας επικουρικής σύνταξης, υγείας και 
πρόνοιας των εργαζομένων στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) θα πρέπει να 
ταξινομηθεί στη Γενική Κυβέρνηση. Ωστόσο, τα στοιχεία που αξιολόγησε η Eurostat είναι 
παρωχημένα. Και αυτό γιατί της διαβιβάστηκαν -όπως η Eurostat αναφέρει- από τις 
ελληνικές αρχές στοιχεία έως το έτος 2016, όταν ίσχυε ακόμη ο πόρος του αγγελιοσήμου 
(20% επί της διαφήμισης). Ο πόρος καταργήθηκε την 16η-9-2016. Πλέον, σύμφωνα με τον 
νόμο 4498/2017, τα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ είναι εισφορές εργοδοτών/εργαζομένων, οι οποίες 
προσυμφωνήθηκαν πριν νομοθετήσει η Ελληνική κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει και για την 
εισφορά 2% επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε., η οποία επίσης 
προσυμφωνήθηκε ως εργοδοτική εισφορά. Όσον αφορά την δήθεν «διάσωση» του 
ΕΔΟΕΑΠ, ο ΕΦΚΑ πράγματι δάνεισε τον ΕΔΟΕΑΠ, επειδή ο δεύτερος, μετά την κατάργηση 
του αγγελιοσήμου, αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αυτό όμως συνέβη 
γιατί επί ενάμιση χρόνο οι ελληνικές αρχές δεν είχαν προχωρήσει στην κατάλληλη 
νομοθετική ρύθμιση, πράγμα που συνέβη τον Νοέμβριο 2017. Η έκτακτη αυτή -άπαξ 
εμφανισθείσα- κατάσταση δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, αφού ο ΕΔΟΕΑΠ έχει πλέον 
δικά του έσοδα. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Τι προτίθεται να πράξει για να αλλάξει αυτή η εσφαλμένη έκφραση γνώμης της EUROSTAT; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003143/2018 
E-003171/2018 

E-003261/2018 

Απάντηση της κ. Thyssen 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(1.8.2018) 
 
 

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, η Eurostat παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την 
ορθή εφαρμογή των λογιστικών κανόνων του ευρωπαϊκού συστήματος περιφερειακών και 
εθνικών λογαριασμών (ESA) του 2010. Όπως αναφέρεται στις εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων συμβουλές της Eurostat (διευκρινίσεις και αποφάσεις) σχετικά με μεθοδολογικά 
ζητήματα9, η Eurostat συμμετέχει σε διάλογο μόνο με την αρμόδια εθνική αρχή. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας, αυτή είναι η εθνική στατιστική υπηρεσία, η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

 
Η εθνική στατιστική αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ζήτησε τη γνώμη της Eurostat σχετικά με την τομεακή 
ταξινόμηση της οντότητας «Φορέας επικουρικής σύνταξης, υγείας και πρόνοιας των 
εργαζομένων στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης (ΕΔΟΕΑΠ)» [αριθ. αναφ. Ares(2018)2256751 - 
27/04/2018], καθώς και άλλες μεθοδολογικές συμβουλές, και η Eurostat εξέφερε τη γνώμη 
της βάσει των πληροφοριών που έλαβε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η Eurostat εκφέρει γνώμη πάντα 
βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών. Σε περίπτωση που προκύψει ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι ελλιπείς ή έχουν αλλάξει κατά κάποιο τρόπο λόγω νέων εξελίξεων, θα 
μπορούσε να ζητηθεί από τη Eurostat νέα γνώμη αποκλειστικά μέσω της ΕΛ.ΣΤΑΤ σύμφωνα 
με την ίδια διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2046549/Guidelines-Eurostat-ex-ante-ex-post-

advice--clarifications-decisions--on-methodological-issues.pdf 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002488/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Επίσπευση των διαδικασιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 

 Με δεδομένα τα άλυτα ζητήματα που έχουν προκύψει από το συνεχιζόμενο κύμα 
μετανάστευσης που δέχεται η Ευρώπη και την προσπάθεια συλλογικής επίλυσής τους προς 
όφελος της ΕΕ και των πολιτών της, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας προβαίνει σε 
ενέργειες για την απλούστευση και επίσπευση της διαδικασίας απόκτησης της ελληνικής 
ιθαγένειας, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά συνέπειες σε όλο το δημογραφικό φάσμα της 
Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα καθυστερεί και αδυνατεί να υποδεχθεί με ασφάλεια ακόμη και 
τα ασυνόδευτα παιδιά. 

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή: 

Θα διακινδυνεύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα των πολιτών της ΕΕ επιτρέποντας τη 
θεσμοθέτηση από το ελληνικό κράτος απλουστευμένων διαδικασιών απόκτησης της 
ελληνικής ιθαγένειας, και σε μειωμένο μάλιστα χρόνο, με τον κίνδυνο να προκληθούν 
ανεπανόρθωτα λάθη; 

Ως θεματοφύλακας της ΕΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, πώς προτίθεται να το 
διαφυλάξει και να το προστατεύσει από τις συνέπειες έμμεσου, και σε ένα σημαντικό 
βαθμό, ανεξέλεγκτου «ανοίγματος» της ευρωπαϊκής κοινωνίας; 

Ποια είναι η στρατηγική εναρμόνισης και ελέγχου των διαδικασιών απόδοσης EU ID, όταν η 
κάθε χώρα μπορεί να αλλάξει, κατά το δοκούν και προςτο συμφέρον της, τις διαδικασίες 
αυτές; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002488/2018 
Απάντηση της κ. Jourová 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(27.6.2018) 
 

 

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος, 
τηρουμένου βεβαίως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καθορίζει τις προϋποθέσεις 
κτήσης και απώλειας της ιθαγένειάς του.10 

 

Η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί πύλη εισόδου στην εσωτερική αγορά. Εάν ένα κράτος μέλος 
δεν εφαρμόζει τους απαραίτητους ελέγχους για θέματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, 
αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
κάνουν χρήση του προνομίου τους να χορηγούν ιθαγένεια σύμφωνα με το διεθνές και το 
ενωσιακό δίκαιο και σε πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη. 
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια. Πρέπει επίσης να εφαρμόζουν αυστηρά 
κριτήρια για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της 
διαφθοράς. 

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα συστήματα ιθαγένειας επενδυτών και την εφαρμογή τους. 
Στην έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια της EE11, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το 2018 θα 
εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα εθνικά συστήματα που χορηγούν την ιθαγένεια της ΕΕ σε 
επενδυτές, η οποία θα περιγράφει τη δράση που έχει αναλάβει στον τομέα αυτόν, την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία και πρακτικές, και θα παρέχει καθοδήγηση για τα κράτη μέλη. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Υπόθεση C-135/08, Rottmann. ECLI:EU:C:2010:104 . 
11 Έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια της EE, που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 24/01/2017, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=40723 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002062/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Αλβανία και ελληνική μειονότητα 

Η ΕΕ, μεταξύ των κριτηρίων που θέτει στις ετήσιες εκθέσεις της προόδου για την Αλβανία, 
περιλαμβάνει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία το 
σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων. Η Αλβανία επιδιώκει τυπικά να καλύψει κατ’ 
ελάχιστον το κριτήριο αυτό με νόμο-πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να επιλύει τα προβλήματα, ενώ 
με τις οικείες διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος και τις πρακτικές που υιοθετεί 
(κατεδαφίσεις, απαγορεύσεις, κ. ά.) αναφύονται και έτερα προβλήματα για την ελληνική 
μειονότητα. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα που εγείρεται με την ελληνική 
μειονότητα καθώς και το φαινόμενο να είναι η Αλβανία η μόνη χώρα που ορίζει 
γεωγραφικά τις μειονότητες; Θα ζητήσει διορθώσεις αναφορικά με το ζήτημα αυτό 
στους εφαρμοστικούς νόμους που αναμένονται; 

2. Ως θεματοφύλακας των συνθηκών και των αρχών της ΕΕ που μεριμνά για το 
σεβασμό και την εφαρμογή τους, είναι δόκιμο να συζητά, και σε ποια βάση εν 
τέλει, με την Αλβανία τις ανωτέρω πρακτικές; 

3. Γνωρίζει άλλες παρόμοιες περιπτώσεις όπου υφίσταται γεωγραφικός 
προσδιορισμός μειονοτήτων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002062/2018 
Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(17.7.2018) 
 
 

Στην ετήσια έκθεσή της, η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Απριλίου 201812, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η Αλβανία έλαβε μέτρα για τη βελτίωση του νομικού της πλαισίου σχετικά 
με τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως με την έκδοση, τον Οκτώβριο 
του 2017, νόμου-πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή διαπίστωσε, ειδικότερα, την κατάργηση της διαφοροποίησης μεταξύ των εθνικών 
μειονοτήτων και των εθνογλωσσικών κοινοτήτων, καθώς και το γεγονός ότι ο νέος νόμος-
πλαίσιο έχει εισαγάγει την αρχή του αυτοπροσδιορισμού. Η Επιτροπή επεσήμανε επίσης 
ότι «πρέπει να αναπτυχθεί ταχέως παράγωγο δίκαιο, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και να αναθεωρηθεί 
η ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή, στην πράξη, όλων των αρχών και των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον 
νόμο-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ελευθερίας 
αυτοπροσδιορισμού.» 

 

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, της 26ης Ιουνίου 2018, επαναλαμβάνεται η ανάγκη για 
αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα και μέτρα πολιτικής ώστε να ενισχυθεί η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι πολιτικές κατά των διακρίσεων. Αυτό περιλαμβάνει την 
ίση μεταχείριση όλων των μειονοτήτων και την πρόσβαση σε δικαιώματα όλων των ατόμων 
που ανήκουν σε μειονότητες σε ολόκληρη την Αλβανία, καθώς και τη διασφάλιση της 
συνεπούς εφαρμογής του νόμου-πλαισίου μέσω της αντιμετώπισης, με συνοδευτικές 
πράξεις, όλων των εκκρεμών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων του δικαιώματος της 
ελευθερίας αυτοπροσδιορισμού. 

 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το θέμα αυτό και να 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στην Αλβανία, τόσο κατά τον τακτικό πολιτικό της 
διάλογο όσο και κατά τις σχετικές τεχνικές συζητήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 

 

 

                                                           
12 SWD(2018)151 final 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-002008/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Mady Delvaux (S&D), Françoise Grossetête (PPE) και Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ανάγκη της ρύθμισης και της τυποποίησης στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης 

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τεράστιο σημείο καμπής για πολλές ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες (αυτοκινητοβιομηχανία, χρηματοοικονομικά, άμυνα κ.λπ.) και για την κοινωνία 
των πολιτών στο σύνολό της. Αναπτύσσεται με την αναγνώριση εικόνων και τα νευρωνικά 
δίκτυα (deep-learning). 

Τα δίκτυα αυτά ωστόσο αποτελούν «μαύρα κουτιά», για τα οποία δεν υπάρχει σήμερα 
τυποποιημένη διαδικασία που θα διασφάλιζε την απουσία μεροληψίας ή την καλή 
λειτουργία τους. Ωστόσο, αυτή η τυποποίηση είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμα συστήματα (μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 
αυτοκίνητα κ. λπ.). 

Σήμερα, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα προχωρούν με ταχύ ρυθμό για να 
δημιουργήσουν τα δικά τους πρότυπα, πράγμα που θα μπορούσε να βλάψει τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να 
προστατεύονται λιγότερο. 

Έχει η Επιτροπή γνώση του προβλήματος που περιγράφεται ανωτέρω; 

Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τόσο των 
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όσο και των χρηστών 
τους (δημόσιων και ιδιωτικών); 

Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος στον 
πειραματισμό και της ρύθμισης των χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-002008/2018 
Απάντηση της κ. Gabriel 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(8.6.2018) 

 

Τα ζητήματα που θίγουν οι κ. βουλευτές συγκαταλέγονται στους λόγους για τους οποίους, 
στις 25 Απριλίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της σχετικά με την τεχνητή 
νοημοσύνη για την Ευρώπη13. Η ανακοίνωση συνοψίζει μια προσέγγιση της ΕΕ στην τεχνητή 
νοημοσύνη (AI) με τρεις διαστάσεις: 1) την προώθηση της τεχνολογικής και βιομηχανικής 
ικανότητας της ΕΕ και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, 2) την προετοιμασία του εδάφους για τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που 
επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και 3) την εξασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού και 
νομικού πλαισίου. 

Ο στόχος της ΕΕ είναι να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων όσον αφορά την 
τεχνητή νοημοσύνη και να διαμορφώσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της. Αυτό 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη προτύπων. Οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας 
βασίζονται σε ένα σύνολο προτύπων, προσαρμοσμένο κατάλληλα ώστε να λαμβάνει υπόψη 
την τεχνολογική πρόοδο. Η αξιολόγηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα ρομπότ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέψει την ανάπτυξη 
τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη14· ωστόσο, η Επιτροπή, όπως ανέφερε στην 
ανακοίνωση του Απριλίου του 2018, θα διερευνήσει περαιτέρω την ανάγκη να εξεταστεί 
ρητώς το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια 
ευρωπαϊκή συμμαχία για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα φόρουμ με τη συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων που θα αντιμετωπίζουν ζητήματα 
δεοντολογίας όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της 
αλγοριθμικής μεροληψίας. 

Οι εν λόγω προσεγγίσεις, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, 
την αύξηση των επενδύσεων, με στόχο να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις 
και στους δυνητικούς χρήστες της, καθώς και με τα μέτρα για τη διασφάλιση του 
κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου, θα υποστηρίξουν με σθένος τα 
συμφέροντα των φορέων ανάπτυξης και των χρηστών. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι εξασφάλιση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην καινοτομία και 
την προστασία είναι ζωτικής σημασίας. Οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα πρέπει να επιτρέψουν 
στην καινοτομία να ακμάσει, ώστε η ΕΕ να μπορεί να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη της 
τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας, έτσι ώστε η ανάπτυξη και η εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης. 

 
                                                           
13 COM(2018) 237 final 
14 SWD(2018) 160 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001461/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Υπερφορολόγηση - δήμευση περιουσιών στην Ελλάδα 

Σημαντική θέση στην έννοια του ενωσιακού κεκτημένου (άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) κατέχει ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η προστασία της ιδιοκτησίας, που αποτελεί 
θεμελιώδες και αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα του ατόμου και τελεί υπό την εγγύηση της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην περίπτωση των Ελλήνων 
πολιτών, το συγκεκριμένο δικαίωμα παραβιάζεται. 

Ερωτάται συνεπώς η Επιτροπή: 

1) Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται 
από το κεκτημένο και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σε ποιες ενέργειες 
σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, στο θέμα της δήμευσης 
περιουσιών στην Ελλάδα; 

2) Επειδή δεοι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων αποσκοπούν στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσηςως 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, πώς επιτρέπει η Επιτροπή τη λήψη 
αδιέξοδων φορολογικών μέτρων, καθώς εφαρμόζεται ακόμη στην Ελλάδα πρόγραμμα 
δημοσιονομικής προσαρμογής; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την επανόρθωση της 
κατάστασης στην Ελλάδα ώστε να διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001461/2018 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(14.6.2018) 
 
 

1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση P-
000019/2018, τα συμφέροντα των ιδιοκτητών κατοικιών που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες ελήφθησαν υπόψη από τον νόμο 3869/2010 περί αφερεγγυότητας των 
νοικοκυριών, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια. Όλοι οι επιλέξιμοι αιτούντες οφειλέτες 
μπορούν να απολαύουν της προστασίας που παρέχεται βάσει του εν λόγω άρθρου. Ο 
νόμος θεσπίζει μηχανισμό απαλλαγής της πρώτης κατοικίας των εν λόγω δανειοληπτών 
από την εκκαθάριση, επιτρέποντας παράλληλα σημαντική μείωση του χρέους και 
παράταση της προθεσμίας εξόφλησης. 

 

2. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις (π.χ. E-003413/2017), η 
φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ που παρακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας 
προβαίνουν σε απολογισμό των εφαρμοζόμενων μέτρων, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και περιγράφεται στο συμπληρωματικό 
μνημόνιο συμφωνίας (ΣΜΣ)15, αλλά δεν επιβάλλουν ειδικά φορολογικά ή άλλα μέτρα. Η 
Ελλάδα έχει δεσμευθεί ως προς τον στόχο μεσοπρόθεσμου πρωτογενούς πλεονάσματος 
ύψους 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ, μέσω ενός συνδυασμού εμπροσθοβαρών παραμετρικών 
δημοσιονομικών μέτρων. Στη στρατηγική αυτή λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για κοινωνική 
δικαιοσύνη, μεταξύ και εντός των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει 
δύσκολες επιλογές και συνεπώς είναι σημαντικό το βάρος της προσαρμογής να μοιραστεί 
σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας συνεισφοράς. Σε 
προτεραιότητα τίθενται οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης 
και της στρατηγικής αθέτησης υποχρεώσεων, καθώς επιβαρύνουν τους τίμιους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται έγκαιρα με τις φορολογικές και δανειακές τους 
υποχρεώσεις. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/draft_smou_3rd_review.pdf 
 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001194/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Ignazio Corrao (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Jörg 
Meuthen (EFDD), Tania González Peñas (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), 
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Patricia Lalonde (ALDE), Jan Zahradil (ECR), Hilde 
Vautmans (ALDE), Georgios Epitideios (NI), Mark Demesmaeker (ECR), Eva Kaili (S&D) και 
Anders Primdahl Vistisen (ECR) 

Θέμα: Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ κατηγορούμενοι για κακοποίηση γυναίκας και παιδιών: 
ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια 

Ορισμένα μέλη του προσωπικού της Oxfam κατηγορούνται ότι διοργάνωσαν σεξουαλικά 
πάρτι και προσέφεραν βοήθεια με αντάλλαγμα σεξ, ενώ υποτίθεται ότι παρείχαν αρωγή 
στους πληγέντες από τον σεισμό του 2010 στην Αϊτή.  

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο, η γαλλική ομάδα των Γιατρών 
χωρίς Σύνορα έλαβε 146 καταγγελίες το περασμένο έτος, εκ των οποίων 24 αφορούσαν 
σεξουαλική παρενόχληση ή σεξουαλική επίθεση, ενώ η ΜΚΟ Save the Children, με έδρα το 
Λονδίνο, έλαβε ειδοποίηση για 176 περιστατικά σε διάστημα τριών ετών, τα οποία 
αφορούν πιθανή κακοποίηση παιδιών από μέλη του προσωπικού της.  

Το 2017 η Επιτροπή χορήγησε ενισχύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων EUR, από τα οποία 
53,5 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν σε όλες τις οντότητες που συνδέονται με την Oxfam 
στην Ευρώπη. Η Επιτροπή δήλωσε ότι, αν η Oxfam δεν αποσαφηνίσει την κατάσταση γύρω 
από τις πρόσφατες καταγγελίες, είναι έτοιμη να σταματήσει τη χρηματοδότηση στους 
εταίρους της που δεν σεβάστηκαν στοιχειώδη ηθικά πρότυπα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή αξία όλων των οργανισμών με ηθικούς και 
ανθρωπιστικούς σκοπούς: 

Προτίθεται η Επιτροπή να επιδιώξει πλήρη διερεύνηση προκειμένου να αποσαφηνιστεί με 
ποιους τρόπους χρησιμοποιούν τους δημόσιους πόρους όλες οι ΜΚΟ που εργάζονται σε 
άμεση επαφή με παιδιά; 

Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να ρυθμίσει τη χρήση του δημόσιου 
χρήματος που διατίθεται σε ΜΚΟ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στο πλαίσιο 
αυτό, καθώς και σε ό,τι αφορά την ηθική πιστοποίηση; 

 

 

 

 



EL 

E-001194/2018 

Απάντηση του κ. Στυλιανίδη 

εξ ονόματος της Επιτροπής 

(8.6.2018) 

Η Επιτροπή προσδοκά από τους εταίρους της να τηρούν αυστηρούς ηθικούς και 
επαγγελματικούς κανόνες, κώδικες δεοντολογίας και αρχές, καθώς και να συμμορφώνονται 
με την υποχρέωση να υλοποιούν τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις αναπτυξιακής 
συνεργασίας και ανθρωπιστικού χαρακτήρα με φροντίδα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια 
και επιμέλεια. Η στάση αυτή περιλαμβάνει μηδενική ανοχή έναντι της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και κακοποίησης μέσω αποτελεσματικής πρόληψης, και μηχανισμών 
αναφοράς και αντιμετώπισης, όπως αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 5 στοιχείο ε) σημείο iv) 
των συμφωνιών-πλαίσιο εταιρικής σχέσης που έχουν υπογραφεί με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) εταίρους, στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας16. Οι ΜΚΟ είναι 
επίσης υποχρεωμένες να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χορηγός ανθρωπιστικής και 
αναπτυξιακής βοήθειας, απαιτεί από τους εταίρους της να διαθέτουν αποτελεσματική και 
συντονισμένη πρόληψη, μηχανισμούς αναφοράς και αντιμετώπισης, ιδίως όταν 
εμπλέκονται ευάλωτες ομάδες, όπως γυναίκες και παιδιά. 

Τον Φεβρουάριο του 2018, όσον αφορά τους εταίρους αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής 
βοήθειας, η Επιτροπή ζήτησε διαβεβαιώσεις από όλα τα υπογράφοντα μέρη των 
συμφωνιών-πλαίσιο εταιρικής σχέσης17 ότι όλοι οι εταίροι και τα μέλη τους έχουν λάβει 
μέτρα για τη διασφάλιση μηδενικής ανοχής έναντι της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης, καθώς και κάθε επιλήψιμης συμπεριφοράς που έχει αντίκτυπο στην 
αξιοπιστία του αντισυμβαλλομένου. Η Επιτροπή ζήτησε από όλους τους εταίρους της να 
παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες για την πρόληψη, την 
αναφορά και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Η 
Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί και πρόκειται να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα για να εξακριβώσει τη συμμόρφωση των εταίρων της με την αρχή 
της μηδενικής ανοχής έναντι της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. 

Κατά κανόνα, όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένας εταίρος ανθρωπιστικής βοήθειας 
παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Επιτροπή δύναται να λάβει διάφορα μέτρα, 
περιλαμβανομένης της αναστολής των πληρωμών, της λήξης της/των συμφωνίας/-ιών 
επιχορήγησης, της μείωσης της/των επιχορήγησης/-εων ή της εφαρμογής οικονομικών ή 
διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές και συμβατικές διατάξεις. 

 

                                                           
16 http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa/2014/FPA_NGO_en.pdf 
17 Περισσότερα από 200 υπογράφοντα μέρη. 



Στην περίπτωση που η Επιτροπή υποψιαστεί υπεξαίρεση των κονδυλίων της Ένωσης, 
παραπέμπει την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) η 
οποία αποφασίζει εάν πρέπει να κινηθεί έρευνα. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε 
προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι τα υποδείγματα συμβάσεων για χρήση σε εξωτερική δράση 
απαγορεύουν πλήρως τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000473/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Έλεγχοι σε αεροδρόμια 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει πλήθος καταγγελιών για εκτεταμένους, ιδιαίτερα 
αυστηρούς ελέγχους, στα αεροδρόμια της Γερμανίας και του Βελγίου, όσων ταξιδεύουν 
από και προς την Ελλάδα, κράτος μέλος της ΕΕ και συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης του 
Σένγκεν. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των 
συζητήσεων/διαβουλεύσεων για επέκταση της Συνθήκης του Σένγκεν στις υπόλοιπες 
χώρες, νεότερα κράτη μέλη της Ένωσης. Για χώρες όπως η Ελλάδα, που πλήττεται σφόδρα 
και επωμίζεται στο μέγιστο τις συνέπειες της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ, το ζήτημα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:  

Πώς επιτρέπουν η Επιτροπή και η ΕΕ να υφίστανται διακριτική μεταχείριση και 
συμπεριφορά πολίτες κράτους μέλους, και μάλιστα συμβαλλόμενου μέρους της Συνθήκης 
του Σένγκεν;  

Ποιο είναι, εν τέλει, το «δίχτυ προστασίας» που προσφέρει η ΕΕ απέναντι σε μονομερείς 
αποφάσεις κρατών μελών έναντι άλλων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000473/2018 
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(28.3.2018) 
 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η μη διενέργεια ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα δεν θίγει την άσκηση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, εφόσον η 
άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών δεν έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς 
ελέγχους. Συνεπώς, οι προαναφερόμενοι έλεγχοι των επιβατών που ταξιδεύουν από την 
Ελλάδα προς το Βέλγιο είναι σύμφωνοι με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι εν λόγω έλεγχοι βασίζονται σε 
πληροφορίες που διαθέτουν οι βελγικές αρχές.  

 

Όσον αφορά τους ελέγχους σε γερμανικούς αερολιμένες, οι έλεγχοι διενεργούνται στο 
πλαίσιο της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα βάσει 
του άρθρου 25 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. 

 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του Σένγκεν, οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά 
με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα υπόκεινται στη γνώμη 
που μπορεί να εκφέρουν η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη εξετάζοντας την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητα των εν λόγω αποφάσεων. Η προτεινόμενη τροπολογία των κανόνων σχετικά 
με αυτό18 προβλέπει ορισμένες διαδικαστικές εγγυήσεις για να εξασφαλίζεται καλύτερα ότι 
οι συνοριακοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση και να 
χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον είναι αναγκαίο και αναλογικό, περιορίζοντας τις 
επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία και, παράλληλα, διασφαλίζοντας την επικοινωνία 
και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 COM(2017) 571. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000472/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ανάκτηση των ποσοστών υπέρβασης της δαπάνης (clawback) του ελληνικού 
φαρμακευτικού τομέα 

Σε συνέχεια της γραπτής ερώτησής μου E-003237/2017 σχετικά με το «clawback» του 
ελληνικού φαρμακευτικού τομέα, στο συμπληρωματικό μνημόνιο συνεννόησης της τρίτης 
συμφωνίας διάσωσης μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της, περιελήφθη μία διάταξη 
περί μείωσης της ανάκτησης κατά 30 % για το 2017 σε σχέση με το 2016 και 15 % για το 
2018, σε σχέση με το 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες στην 
Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 27,3 % του συνόλου των φαρμακευτικών δαπανών, ενώ η 
μέση φαρμακευτική συνεισφορά στην ΕΕ είναι 8,6 % και η δεύτερη μεγαλύτερη 
συνεισφορά προέρχεται από τη Γερμανία και ανέρχεται στο 13,3 %. Η εισαγωγή ενός νέου 
συστήματος έκπτωσης με ένα επιπλέον 25 % (που ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 
2017) υποχρεωτικού τέλους εισαγωγής για νέα φάρμακα επίσης απέτυχε να μειώσει την 
ανάκτηση του 2017. Για το 2017, η προβλεπόμενη συνεισφορά της ελληνικής 
φαρμακοβιομηχανίας θα ανέρχεται περίπου σε 1 δισ. EUR. 

Έχει επιτευχθεί ο στόχος της κατά 30 % μείωσης της ανάκτησης για το 2017 σε σχέση με το 
2016; 

Εάν όχι, και δεδομένου ότι η μείωση κατά 30 % ήταν προαπαιτούμενο, προτίθενται οι 
εποπτεύοντες θεσμοί να θέσουν το θέμα αυτό στο ελληνικό Υπουργείο Υγείας; 

Το πλαίσιο έχει καταστεί εξαιρετικά μη βιώσιμο. Πώς θα επηρεαστεί η πρόσβαση των 
ασθενών στην καινοτομία, εάν οι εταιρείες αποφασίσουν να μην κυκλοφορούν πλέον τα 
προϊόντα τους στην Ελλάδα; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  
E-000472/2018 

Απάντηση του κ. Andriukaitis 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(25.4.2018) 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ19, η 
διαχείριση των συστημάτων υγείας εμπίπτει στις ευθύνες των εθνικών αρχών. Η Επιτροπή 
στηρίζει τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δαπανών για την υγεία. Οι πολιτικές επιβολής εκπτώσεων και 
ανάκτησης των ποσοστών υπέρβασης της δαπάνης (clawbacks) αποτελούν ένα εργαλείο για 
την τιθάσευση των δαπανών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν στους πολίτες πρόσβαση στο 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και συγκαταλέγονται στα εργαλεία που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη. Κατά κανόνα, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται 
από άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι οι πολιτικές που έχουν επίδραση στη 
ζήτηση και την προσφορά. Έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής πληθώρα μέτρων, αλλά συχνά τα 
μέτρα αυτά χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν αποτελέσματα στη μείωση των 
υπερβολικών δαπανών. Η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευτεί να λάβει περαιτέρω μέτρα πριν 
από το πέρας του ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης της σταθερότητας20. 

Οι μηχανισμοί ανάκτησης δαπανών αποτελούν προσωρινή λύση που συνοδεύεται από 
άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η ορθολογική χρήση των φαρμάκων, η 
ενισχυμένη διαπραγμάτευση των τιμών των φαρμάκων, η προώθηση της αξιολόγησης των 
τεχνολογιών υγείας, η εισαγωγή πρωτοκόλλων και η αύξηση της χρήσης γενόσημων 
φαρμάκων, η μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και 
να μειωθούν οι τιμές. 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εποικοδομητική ανταλλαγή μεταξύ των ελληνικών αρχών και των 
ενδιαφερόμενων μερών μπορεί σταδιακά να οδηγήσει στην εξεύρεση μιας πιο διαφανούς 
και ολοκληρωμένης πολιτικής λύσης που να γίνει αποδεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. 

Όσον αφορά το ιδιαίτερο πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων, η Επιτροπή συνεργάζεται 
με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διευκολύνει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
συνεχής προμήθεια φαρμάκων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της φαρμακευτικής 
νομοθεσίας21. 

 

 

 

                                                           
19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 
20 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/draft_smou_3rd_review.pdf , σ.16 
21 Άρθρο 81 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000370/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Nikos Androulakis (S&D) και Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Προκλητικές δηλώσεις του τούρκου Προέδρου κατά την επίσκεψή του στην 
Ελλάδα 

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιχειρηματολόγησε αναλυτικά υπέρ της ανάγκης 
«εκσυγχρονισμού» και «αναθεώρησης» της Συνθήκης της Λωζάνης. 

Πρόκειται για τη Συνθήκη που όρισε τα σύνορα πλήθους χωρών των Βαλκανίων και της 
Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. 
Παρόλο που σίγουρα αποτελούν κλιμάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων, οι σημερινές 
δηλώσεις μόνο πρωτόγνωρες δεν είναι, καθώς ο κ. Ερντογάν είχε θέσει και στο παρελθόν 
ζήτημα τροποποίησης της συγκεκριμένης Συνθήκης. 

Απαντώντας σε παλαιότερη ερώτησή μου (E-007516/2016), ο επίτροπος Χαν ανέφερε ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση «κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια κατά 
κράτους μέλους ή αιτία προστριβής ή ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας 
και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών». 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Πώς σχολιάζει τις αναθεωρητικές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, χώρας υποψήφιας 
προς ένταξη στην ΕΕ; 

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η Τουρκία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και 
τις διεθνείς Συνθήκες, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τις σχέσεις καλής γειτονίας και 
διαμορφώνουν τα σύνορα των χωρών της ευρύτερης περιοχής; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000370/2018 
Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(16.4.2018) 
 

 

H Επιτροπή έχει επανειλημμένως υπενθυμίσει ότι, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο και με παλαιότερα συμπεράσματα του Συμβουλίου, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει 
ότι η Τουρκία πρέπει να αναλάβει σαφή δέσμευση υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας, των 
διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, αν κριθεί απαραίτητο, στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εξέφρασε για άλλη μια φορά σοβαρές ανησυχίες και κάλεσε την 
Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια στρεφόμενη κατά κράτους μέλους ή 
αιτία προστριβής ή ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική 
επίλυση των διαφορών. 

 

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
22αςΜαρτίου 2018 καταδίκασαν απερίφραστα τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο πέλαγος και υπογράμμισαν την πλήρη 
αλληλεγγύη του με την Κύπρο και την Ελλάδα.  

 

Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2014 
και τη Δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί επειγόντως την 
Τουρκία να σταματήσει αυτές τις ενέργειες και να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κύπρου για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων σύμφωνα με το δίκαιο της 
ΕΕ και το διεθνές δίκαιο. Το Συμβούλιο υπενθύμισε την υποχρέωση της Τουρκίας να 
διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας και να εξομαλύνει τις σχέσεις της με όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας22. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Tusk και ο Πρόεδρος κ. Juncker επανέλαβαν αυτές τις επισημάνσεις στον 
Πρόεδρο κ. Erdogan κατά την συνάντησή τους στην Βάρνα στις 26Μαρτίου 2018.  

 

 

 

 
                                                           
22 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2018-INIT/el/pdf 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000297/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ηλεκτρικά οχήματα 

Στις 8 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για πρότυπα σχετικά με 
τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών μετά το 2020 και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση). 

Στην εν λόγω πρόταση, τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται «οχήματα μηδενικών 
εκπομπών». 

Σε ποια τεχνικά δεδομένα στηρίζεται αυτό το συμπέρασμα, όπως εφαρμόζεται επί του 
παρόντος; 

Έχει συγκρίνει η Επιτροπή τις εκπομπές και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα ενός 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τις εκπομπές και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα ενός 
συμβατικού αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας, βάσει ανάλυσης του κύκλου ζωής; 

Είναι ενήμερη η Επιτροπή όσον αφορά ακαδημαϊκές μελέτες (π.χ. από το πανεπιστήμιο του 
Trondheim), οι οποίες υπολογίζουν τις συνολικές εκπομπές CO2 από την παραγωγή ενός 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου (και της μπαταρίας του), την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, και τη διάθεση του 
αυτοκινήτου και της μπαταρίας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000297/2018 
Απάντηση της κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(28.3.2018) 
 
 

Η νομοθετική πρόταση για τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά 
μετά το 2020 αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή κινητικότητα23, η οποία 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στα τέλη Νοεμβρίου 2017 με σκοπό την αύξηση της καθαρής, 
ανταγωνιστικής και διασυνδεδεμένης κινητικότητας.  

 

Η δέσμη χαράσσει μια σαφή κατεύθυνση προς την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, βοηθώντας παράλληλα τους κατασκευαστές να 
ενστερνιστούν την καινοτομία και να εφοδιάσουν την αγορά με οχήματα χαμηλών 
εκπομπών.  

 

Προκειμένου να δοθεί στην αγορά ένα σαφές μήνυμα για την επένδυση σε καθαρά 
οχήματα, το προτεινόμενο πλαίσιο συνδυάζει στόχους για τις εκπομπές CO2 με έναν 
τεχνολογικά ουδέτερο μηχανισμό παροχής κινήτρων για οχήματα μηδενικών και χαμηλών 
εκπομπών, δηλ. οχήματα με εκπομπές καυσαερίων από μηδέν έως 50 g. CO2/km. Με την 
πρόταση για διατήρηση της προσέγγισης εκπομπών καυσαερίων για τη ρύθμιση των 
εκπομπών CO2 από οχήματα εξασφαλίζονται σαφείς αρμοδιότητες και αποφεύγεται η 
διπλή ρύθμιση.  

 

Άλλα νομοθετικά κείμενα, όπως το ΣΕΔΕ της ΕΕ και η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, θα διασφαλίσουν ότι η απαλλαγή των καυσίμων από τον άνθρακα θα λάβει 
χώρα «από την πηγή στη δεξαμενή», περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επομένως η εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση δείχνει ότι, 
ακόμη και κατά την εξέταση των επιπτώσεων «από την πηγή στον τροχό», οι εκπομπές των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2025 και το 2030 προβλέπεται να είναι χαμηλότερες σε σχέση 
με αυτές των συμβατικών οχημάτων. Επιπλέον, η εκτίμηση των επιπτώσεων παρέχει επίσης 
στοιχεία σχετικά με διάφορες υπάρχουσες μελέτες ανάλυσης κύκλου ζωής. 

 

 

 

                                                           
23 https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000296/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Μέτρα στήριξης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

Σε αρκετά κράτη μέλη, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων επωφελούνται από διάφορες 
μορφές στήριξης (π.χ. επιδότηση αγοράς, ευνοϊκή φορολόγηση, απαλλαγή από τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης για την ενέργεια που χρησιμοποιείται, κλπ.). 

Έχει εκτιμήσει η Επιτροπή το συνολικό κόστος των μέτρων στήριξης ανά ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο στην ΕΕ και στα κράτη μέλη; Κατά πόσο έχουν επιβαρυνθεί οι φορολογούμενοι 
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη και τι θα πρέπει να πληρώσουν για 
τα οχήματα εκείνα που προγραμματίζεται να τεθούν σε χρήση, σύμφωνα με τα σχέδια και 
μέτρα στήριξης της Επιτροπής; 

Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000296/2018 
Απάντηση της κας Bulc 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(19.3.2018) 

 
Η Επιτροπή στηρίζει τη μετάβαση προς την κινητικότητα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών 
με διάφορα νομικά μέτρα, όπως οι στόχοι για τις εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων και 
ημιφορτηγών, τα αυστηρότερα όρια ατμοσφαιρικών ρύπων και οι αυστηρότερες δοκιμές, η 
προώθηση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων και η απαίτηση να 
τεθούν εθνικοί στόχοι για την εγκατάσταση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Αυτό είναι 
απαραίτητο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει της συμφωνίας του 
Παρισιού, την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, την 
παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για τη μείωση των δαπανών καυσίμων, τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προστασία της υγείας των πολιτών και της 
ποιότητας του αέρα. Προς τούτο, στόχος της στρατηγικής χαμηλών εκπομπών της 
Επιτροπής είναι να τεθούν οι μεταφορές σε μία πορεία προς μηδενικές εκπομπές.  

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν χορηγεί ευθέως η ίδια χρηματοδοτική στήριξη με μέσα όπως η 
επιδότηση αγοράς ή η φορολογία. Η οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας καθορίζει 
εναρμονισμένους κανόνες για τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν 
προβλέπει ειδικό συντελεστή για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα 
επιβατικά αυτοκίνητα. Εντούτοις, η φορολογική επιβάρυνση για την ηλεκτρική ενέργεια 
που χρησιμοποιείται στις μεταφορές είναι συνήθως χαμηλότερη από την αντίστοιχη 
επιβάρυνση για τη βενζίνη ή το πετρέλαιο κίνησης. Δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ 
στον τομέα της φορολογίας των επιβατικών αυτοκινήτων ή της φορολογίας εισοδήματος. 
Οι αποφάσεις για την παροχή φορολογικών κινήτρων λαμβάνονται σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς άπτονται κατά κύριο λόγο των εθνικών αρμοδιοτήτων, με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ.  

Επί του παρόντος, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των εθνικών μέτρων στήριξης στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου εναλλακτικών καυσίμων24. Θα πρέπει να 
σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για το 
σύνολο των δαπανηθέντων ποσών στο πλαίσιο αυτό.  

Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με το ακριβές ποσό που δαπανούν τα κράτη μέλη 
για να στηρίξουν την αποδοχή των ηλεκτρικών οχημάτων από τους καταναλωτές. 

 

 

 

 

                                                           
24 http://www.eafo.eu/incentives-legislation 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000281/2018 

προς την Επιτροπή(Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος) 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Marietje Schaake (ALDE), Urmas Paet (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Jude Kirton-Darling 
(S&D), Dennis de Jong (GUE/NGL), Peter van Dalen (ECR), Liliana Rodrigues (S&D), Patricia 
Lalonde (ALDE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Michel Reimon (Verts/ALE), Pavel Telička 
(ALDE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Morten Helveg Petersen (ALDE), Beatriz Becerra 
Basterrechea (ALDE), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Petras Auštrevičius (ALDE), Izaskun 
Bilbao Barandica (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), António Marinho e 
Pinto (ALDE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Claude Turmes 
(Verts/ALE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Javier Nart (ALDE), Jiří 
Maštálka (GUE/NGL), Yana Toom (ALDE), Stefan Eck (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), Elly 
Schlein (S&D), Eva Kaili (S&D), Martina Anderson (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), 
Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Bodil Valero 
(Verts/ALE), Maria Heubuch (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), 
Soraya Post (S&D), Franz Obermayr (ENF), Alyn Smith (Verts/ALE), Pier Antonio Panzeri 
(S&D) και Bronis Ropė (Verts/ALE) 

Θέμα: VP/HR - ιταλικές εξαγωγές όπλων στη Σαουδική Αραβία 

Πρόσφατη έρευνα των New York Times εντόπισε στην Υεμένη βόμβες που είχαν 
κατασκευαστεί από την ιταλική εταιρεία RWM. Οι βόμβες χρησιμοποιήθηκαν ακολούθως 
σε βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η σαουδική πολεμική αεροπορία, και έχουν 
συνδεθεί με διάφορες επιθέσεις ενάντια σε μη στρατιωτικούς στόχους και με θανάτους 
αμάχων25. 

Έχει λάβει γνώση η ΑΕ/ΥΕ για τη συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά την πώληση βομβών 
σειράς MK-80 στη Σαουδική Αραβία, η οποία συμμετάσχει σε ένοπλες συγκρούσεις, κατά 
παράβαση της ιταλικής νομοθεσίας περί εξαγωγών όπλων26; Γνωρίζει εάν ενωσιακές 
εταιρείες πραγματοποιούν άλλες εξαγωγές όπλων στη Σαουδική Αραβία και σε άλλους 
παράγοντες που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις; Αν ναι, μπορεί να παράσχει 
περισσότερες πληροφορίες; 

Συμφωνεί η ΑΕ/ΥΕ ότι οι εξαγωγές όπλων από την RWM, και ενδεχομένως από άλλες 
εταιρείες, που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση της Ιταλίας ή άλλων κρατών μελών 
μπορεί να προσκρούουν στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου; Διατίθεται να 
ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω θέμα από τον ιταλό πρωθυπουργό και την 
ιταλίδα υπουργό αμύνης το συντομότερο δυνατό; 

Σε συνέχεια επανειλημμένων εκκλήσεων από το Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένης έκκλησης 
που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017, διατίθεται η ΑΕ/ΥΕ να εξασφαλίσει ότι θα 

                                                           
25 https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005254317/civilian-deaths-yemen-italian-

bombs.html 
26 Ιταλικός νόμος αριθ. 185 της 9ης Ιουλίου 1990. 



δοθεί προτεραιότητα στο ζήτημα της ενωσιακής απαγόρευσης εξαγωγών όπλων στη 
Σαουδική Αραβία κατά την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
στις 22 Ιανουαρίου 2018; 

 

 

E-000281/2018 

Απάντηση της ύπατης εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Mogherini 

(4.6.2018) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εκτροπής όπλων 
και πυρομαχικών. Όσον αφορά την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι η εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Αποτελεί επίσης ευθύνη τους η εκτίμηση των 
κινδύνων πριν από την έγκριση μιας συναλλαγής με όπλα. Στην κοινή θέση επισυνάπτεται 
ένας οδηγός χρήστη που προτείνει τρόπους για να καταστούν λειτουργικά τα κριτήρια που 
προβλέπει η κοινή θέση. Τα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνουν εκτίμηση του κινδύνου να 
χρησιμοποιηθούν τα όπλα για εσωτερική καταστολή ή για διεθνείς επιθετικές ενέργειες, 
για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η 
κοινή θέση προβλέπει επίσης διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις 
εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας: το Συμβούλιο της ΕΕ συντάσσει 
έκθεση κάθε χρόνο σχετικά με την εφαρμογή της κοινής θέσης και παρέχει λεπτομερή 
στοιχεία για τον προορισμό και τον όγκο των εξαγωγών όπλων οι οποίες έχουν εγκριθεί από 
κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εκθέσεις της ΕΕ παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό 
των αρνήσεων ανά προορισμό. Οι αρνήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η εκτίμηση του 
κινδύνου όσον αφορά τον υπό εξέταση προορισμό μπορεί να είναι αρνητική και ότι δεν 
εγκρίνονται απαραίτητα όλες οι εξαγωγές όπλων. Το 2016, υπήρξαν 18 αρνήσεις για 
εξαγωγές προς τη Σαουδική Αραβία. Η ομάδα «Εξαγωγές Συμβατικών Όπλων» του 
Συμβουλίου (COARM) ασχολείται τακτικά με τις πολιτικές των κρατών μελών σχετικά με τις 
μεταφορές όπλων προς τη Σαουδική Αραβία. 

 

Όσον αφορά την πρόταση για απαγόρευση των εξαγωγών όπλων της ΕΕ προς τη Σαουδική 
Αραβία, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών όπλων 
υπάγεται εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Μια απόφαση για απαγόρευση 
εξαγωγών όπλων θα απαιτούσε πολιτική συμφωνία με ομοφωνία στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου. 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000030/2018 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Brando Benifei (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Malin Björk (GUE/NGL), Lynn 
Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella De 
Monte (S&D), Tanja Fajon (S&D), Elena Gentile (S&D), Karoline Graswander-Hainz (S&D), 
Sylvie Guillaume (S&D), Antanas Guoga (PPE), John Howarth (S&D), Eva Kaili (S&D), Jude 
Kirton-Darling (S&D), Arndt Kohn (S&D), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Merja Kyllönen 
(GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Javi López (S&D), Sabine Lösing (GUE/NGL), 
Vladimír Maňka (S&D), Costas Mavrides (S&D), Rory Palmer (S&D), Evelyn Regner (S&D), 
Terry Reintke (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Olga Sehnalová (S&D), Bart Staes 
(Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Catherine Stihler (S&D), Romana Tomc (PPE), Ramón Luis 
Valcárcel Siso (PPE), Monika Vana (Verts/ALE), Tom Vandenkendelaere (PPE), Javier Nart 
(ALDE), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D), Luigi Morgano (S&D) και Indrek 
Tarand (Verts/ALE) 

Θέμα: Περίοδοι μη αμειβόμενης άσκησης στην Επιτροπή 

Με την απόφασή του σχετικά με τη μη αμειβόμενη άσκηση στις αντιπροσωπείες της ΕΥΕΔ ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει δημιουργήσει ένα σαφές προηγούμενο όσον αφορά την 
ποιοτική πρακτική άσκηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η απάντηση στη γραπτή ερώτηση E-
004895/2017 ανέφερε ότι ο αριθμός των ασκουμένων στην Επιτροπή αυξάνει, αλλά δεν 
γνωστοποιούσε τα συνολικά στοιχεία ανά έτος, με τα οποία θα μπορούσε να γίνει καλύτερη 
εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος. Ο υψηλός αριθμός μη αμειβόμενων ασκουμένων 
σε ορισμένες ΓΔ είναι ένδειξη δυνητικής χρήσης των νέων ανθρώπων ως φθηνού εργατικού 
δυναμικού. Επιπλέον, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς της Επιτροπής, ορισμένες ΓΔ 
προσλαμβάνουν μη αμειβόμενους ασκουμένους. 

Με βάση τη γραπτή ερώτηση E-004895/2017 θέτουμε τα εξής ερωτήματα στην Επιτροπή: 

Ποιος ήταν ο συνολικός αριθμός μη αμειβόμενων ασκουμένων που προσέλαβε κάθε ΓΔ της 
Επιτροπής σε καθένα από τα έτη 2014, 2015 και 2016; 

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι το ισχύον σύστημα μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, με πολύ 
μεγάλους αριθμούς σε ορισμένες ΓΔ, συνιστά κακή πρακτική που πρέπει να αλλάξει; 
Λαμβάνει η Επιτροπή μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή; 

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει διαφανή και δίκαιη διαδικασία πρόσληψης για 
όλους τους ασκουμένους, δεδομένου ότι ορισμένες ΓΔ προσλαμβάνουν μη αμειβόμενους 
ασκουμένους; 

 

 



EL 
E-000030/2018 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(26.4.2018) 

Θα πρέπει να διορθώσουμε πέντε παρανοήσεις: 

- Οι περισσότεροι άτυποι ασκούμενοι έχουν διαφορετικό προφίλ από αυτό των 
αμειβόμενων ασκουμένων του Γαλάζιου Βιβλίου (BlueBook). Τις περισσότερες φορές 
πρόκειται για σπουδαστές που πραγματοποιούν περίοδο δοκιμαστικής άσκησης που είναι 
υποχρεωτική στο πλαίσιο των σπουδών τους ή για άτομα που παρακολουθούν 
επαγγελματική κατάρτιση.  

- Δεν προσλαμβάνονται βάσει του ΚΛΠ27. 

- Η Επιτροπή δεν τους αμείβει επειδή αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρονται 
κυρίως προς το συμφέρον των ίδιων των ασκούμενων και όχι των υπηρεσιών υποδοχής.  
Ωστόσο, ορισμένοι λαμβάνουν αμοιβή ή υποτροφία από τον φορέα προέλευσης. 

 - Η διάρκεια των περιόδων άσκησης ποικίλλει από ορισμένες εβδομάδες (ενίοτε λίγες μόνο 
ημέρες) έως ορισμένους μήνες. 

 - Ο αριθμός τους παρουσιάζει χρονικές διακυμάνσεις, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο 
τον Ιούνιο και και υποχωρώντας στο χαμηλότερο τον Ιανουάριο.  

Η  Επιτροπή διαβιβάζει στο παράρτημα τον αριθμό των ασκουμένων που ήταν παρόντες σε 
τρεις ημερομηνίες μέσα στα τελευταία πέντε έτη28. Ο αριθμός αυτός είναι μεταβλητός αλλά 
δεν αυξάνεται.  

Ο αριθμός των άτυπων ασκούμενων στη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) Επικοινωνίας είναι μεγάλος 
μόνον εκ πρώτης όψεως: ο αριθμός τους πρέπει να διαιρεθεί δια του αριθμού των 
Αντιπροσωπειών της Επιτροπής που τους φιλοξενούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο μεγάλος αριθμός ασκούμενων στη ΓΔ Ανταγωνισμού αντικατοπτρίζει το μεγάλο 
ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτή η ΓΔ τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τους 
ασκούμενους δικηγόρους (οι οποίοι συχνά αμείβονται από τον φορέα προέλευσης). 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το να προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση στο εσωτερικό των υπηρεσιών της αποτελεί ορθή πρακτική που ευνοεί 
την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας.  

Πολλές γενικές διευθύνσεις (όπως η ΓΔ Ανταγωνισμού) έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο για 
να διασφαλίζουν τη διαφάνεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον είναι 
σκόπιμο να θεσπίσει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς.  

                                                           
27 Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
28 Πρόκειται για στατιστικές που παράγονται χειρωνακτικά (και μπορούν, συνεπώς, να περιέχουν 

ανακρίβειες), καθώς η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων της Επιτροπής δεν έχει σχεδιαστεί για να 
παρακολουθεί έναν τόσο διακριτό πληθυσμό. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006598/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Φυσικές καταστροφές 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Σε συνέχεια των πρόσφατων επαναλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών ποιο είναι το 
πλάνο της Επιτροπής προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με τις 
λιγότερες απώλειες, αντίστοιχα φαινόμενα σε ευρωπαϊκά εδάφη; 

2. H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθά τα θύματα ανθρωπογενών και φυσικών 
καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνδράμει πάνω από 120 εκατομμύρια άτομα 
κάθε χρόνο29. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός 
ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Ωστόσο, η βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ ισοδυναμεί 
με λιγότερο από το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της – δηλαδή, με μόλις 2 ευρώ 
ανά πολίτη. Δεδομένων και των διαπιστωθεισών ελλείψεων σε μέσα – πόρους, πώς 
σκοπεύει η Επιτροπή να βελτιώσει την κατάσταση και τι μέτρα θα παρθούν 
λαμβανομένης υπόψη και της ευρύτερης δημοσιονομικής πολιτικής της Ένωσης; 

3. Και εν κατακλείδι, «η διαχείριση κρίσεων είναι η εφαρμογή στρατηγικών σχεδιασμένων 
για να βοηθήσουν έναν οργανισμό να αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό και σημαντικό 
αρνητικό συμβάν». Ποια/ποιες οι μελλοντικές στρατηγικές της Επιτροπής στον τομέα 
πρόληψης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Πηγή: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid_en 



EL 
E-006598/2017 
Απάντηση του κ. Στυλιανίδη 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(25.1.2018)  
 
 
1. Η πρόσφατη επιχειρησιακή πείρα καταδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί 
περαιτέρω η συλλογική ικανότητα των κρατών μελών όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι 
καταστροφών και την αντιμετώπισή τους. Επομένως, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία 
του rescEU, μέσω τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης30. Ο στόχος της εν λόγω πρότασης είναι να ενισχύσει την 
ικανότητα των κρατών μελών να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που 
έχουν ευρείες επιπτώσεις ή που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
ταυτόχρονα, καθώς και να ενισχύσει την πρόληψη και να βελτιώσει τη διασύνδεση με 
διάφορα Ταμεία της ΕΕ που στηρίζουν δραστηριότητες πρόληψης καταστροφών. 
 
2. Όπως επισημαίνει η κα. βουλευτής, η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2016, εκταμιεύθηκε το άνευ προηγουμένου ποσό των 2,3 δισ. 
EUR για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανθρωπιστικών αναγκών σε όλο τον κόσμο. Η 
πραγματικότητα αυτή αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους:  
 

• με πρόσβαση σε πρόσθετη χρηματοδότηση που προβλέπεται στο πλαίσιο του 
τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), σε ό,τι αφορά τα αποθεματικά 
(κυρίως το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας), το περιθώριο για απρόβλεπτες 
ανάγκες και τα λοιπά περιθώρια, 

• με ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεών μας,  
• με αύξηση της ευαισθητοποίησης και συνεργασία με άλλους δωρητές,  
• με βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ της αναπτυξιακής και της ανθρωπιστικής 

βοήθειας, 
• με πρόσβαση σε εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό31. 

Τα λεπτομερή στοιχεία του επόμενου ΠΔΠ βρίσκονται επί του παρόντος σε στάδιο 
επεξεργασίας. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της τον Μάιο του 2018. 
 
3. Εκτός από τις διατάξεις για την πρόληψη που περιλαμβάνονται ήδη στην απόφαση 
1313/2013/ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε επίσης να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα των 
δραστηριοτήτων πρόληψης στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας με άλλες 
πολιτικές και μέσα της ΕΕ για τη διαχείριση των καταστροφών σε τομείς όπως η πολιτική 
συνοχής, η γεωργία, το περιβάλλον, η έρευνα και η κλιματική αλλαγή32. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
30 COM (2017) 772 final. 
31 Κεφάλαια που χορηγούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση καθορισμένων 

τύπων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες περιφέρειες/χώρες. 
32 COM(2017)773 final. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-006159/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Η περίπτωση της Taxibeat και οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας 

Η διαδικασία της προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας έχει, σύμφωνα με το Μνημόνιο, 
ξεκάθαρη αναπτυξιακή στρατηγική, με εργαλείο τη μείωση της φορολογίας και των 
επιβαρύνσεων των επενδύσεων και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Όμως, στην Ελλάδα η 
όλη λειτουργία και η νομοθέτηση της κυβέρνησης λειτουργεί στην αντίθετη κατεύθυνση. 
Μετά την επιπλοκή με τις μεγάλες καθυστερήσεις της επένδυσης στο Ελληνικό, έρχεται η 
καινούργια πρόταση νόμου για τις μεταφορές, στην οποία η ελληνικής έμπνευσης και 
εκτέλεσης καινοτόμος πλατφόρμα Taxibeat (σήμερα Beat) πλέον εντάσσεται υποχρεωτικά 
σε καθεστώς «εταιρείας ανάληψης μεταφορικού έργου». Αποτέλεσμα αυτού είναι να 
υποχρεωθεί να συνάπτει τουλάχιστον τριετείς συμβάσεις με οδηγούς και ιδιοκτήτες και να 
επιβαρύνεται πολλαπλάσια φορολογικά.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Επίτροπος:  

– Ποια η θέση της Επιτροπής στα θέματα λειτουργίας των πλατφορμών τύπου Taxibeat 
και εάν, σύμφωνα με την κοινοτική πολιτική, πρέπει να θεωρούνται μεταφορικές 
εταιρείες.  

– Η ένταξη κάθε καινοτομίας σε παραδοσιακές νομικές και φορολογικές νόρμες, όπως 
της Taxibeat, βοηθάει πράγματι την καινοτόμο επιχειρηματικότητα παρέχοντας 
κίνητρα ή αντικίνητρα; 

– Ποια είναι η θέση της Επιτροπής για το νομοσχέδιο περί μεταφορών που η ελληνική 
κυβέρνηση κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-006159/2017 
απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(10.11.2017) 
 
 

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργατική οικονομία33 υπογραμμίζεται ότι 
η νομική εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσο μια συνεργατική πλατφόρμα παρέχει επίσης τη 
βασική υπηρεσία θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση.  Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 
επίπεδο ελέγχου ή επιρροής που ασκεί η πλατφόρμα στον πάροχο της υπηρεσίας είναι 
σημαντικό. Κατά την άποψή της, τα βασικά κριτήρια για τη διαπίστωση αυτή μπορεί να 
είναι εάν η πλατφόρμα ορίζει την τιμή ή θέτει άλλους βασικούς συμβατικούς όρους και 
προϋποθέσεις και εάν έχει την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τον πάροχο της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που πλατφόρμες 
θεωρείται ότι παρέχουν επίσης και την σχετική βασική υπηρεσία (π.χ. μεταφορά), τότε θα 
μπορούσαν να υπόκειται στην αντίστοιχη ειδική τομεακή νομοθεσία.  Εν γένει, σύμφωνα με 
το δίκαιο της ΕΕ, η εν λόγω νομοθεσία δεν θα πρέπει να εισάγει διακρίσεις, θα πρέπει να 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχου γενικού συμφέροντος και αναλογική ως προς την 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος αυτού. 

 

Η Επιτροπή αναφέρεται επίσης στις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες  ενώπιον του 
Δικαστηρίου της ΕΕ34. Η υπόθεση αυτή επικεντρώνεται στο κατά πόσο η εν λόγω ψηφιακή 
πλατφόρμα πρέπει να θεωρείται πάροχος υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών. Στις 11 
Μαΐου 2017, ο γενικός εισαγγελέας Szpunar εξέδωσε τη γνώμη του επί της υπόθεσης. Η 
απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες. 

 

Η Επιτροπή έλαβε γνώση για ένα νομοσχέδιο που έχει υποβληθεί στη Βουλή των Ελλήνων 
σχετικά με τη ρύθμιση των υπηρεσιών μεταφοράς που παρέχονται μέσω ψηφιακών 
πλατφορμών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συζητούν την πρωτοβουλία με τις ελληνικές 
αρχές, μεταξύ άλλων ως μέρος των τεχνικών συνομιλιών στο πλαίσιο της επόμενης 
αξιολόγησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ώστε να 
διασφαλίσουν ότι οιοδήποτε νομοσχέδιο συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ και τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης, κυρίως εκείνες που 
αφορούν τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την άρση εμποδίων στον 
ανταγωνισμό. 

 

 

                                                           
33 COM(2016) 356 final 
34 Υπόθεση C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi κατά Uber Systems Spain SL 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005032/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Καθολικό Βασικό Εισόδημα 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική κρίση, έχουν 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανεργία, σε εργασιακή ανασφάλεια και σε χαλάρωση των 
κοινωνικών κεκτημένων πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η ΕΕ.  

Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, τα παραπάνω έχουν οδηγήσει πολλές αδύναμες 
κοινωνικά ομάδες, όπως μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, νέοι και άνθρωποι τη 
τρίτης ηλικίας, να έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανισότητα, αλλά και να γίνει ανακατανομή 
των πλεονεκτημάτων από τον αυτοματισμό, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει την 
υιοθέτηση ενός καθολικού βασικού εισοδήματος. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι η 
αντικατάσταση των σύνθετων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας από έναν πιο ευέλικτο 
μηχανισμό, ο οποίος θα παρέχει στους πολίτες ασφάλεια, θα προάγει τη γνώση, τις 
ατομικές ελευθερίες και την κοινωνική δικαιοσύνη.  

Τα έως τώρα στοιχεία, έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του μέτρου. 

Στα πλαίσια αυτά  ερωτάται η Επιτροπή: 

Θα μπορούσε να προβλεφθεί ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σύστημα, το οποίο θα 
εντάσσεται στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και θα χρηματοδοτεί ένα Καθολικό 
Βασικό Εισόδημα που θα εξασφαλίζει επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους 
πολίτες της ΕΕ και θα μεριμνά για την οικονομική και κοινωνική τους επανένταξη; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005032/2017 
Απάντηση της κ. Thyssen 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(20.9.2017) 

 
 

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων περιλαμβάνει την αρχή του ελάχιστου 
εισοδήματος, η οποία αφορά το δικαίωμα λήψης παροχών ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος στα πρόσωπα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Οι παροχές αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με κίνητρα επιστροφής στην 
εργασία για τα άτομα που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η Επιτροπή προωθεί και υποστηρίζει 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την επάρκεια και την κάλυψη 
συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος, με αναλύσεις και πολιτικές συστάσεις στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, αλλά και μέσω του συντονισμού, της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και της συγκριτικής αξιολόγησης. Πράγματι, η Επιτροπή, σύμφωνα με την 
προσέγγιση της ενεργητικής ένταξης, προκρίνει το ελάχιστο εισόδημα έναντι των 
συστημάτων καθολικού εισοδήματος.  

 

Το καθολικό βασικό εισόδημα αποτελεί πληρωμή σε μετρητά που καταβάλλεται άνευ όρων 
σε κάθε πολίτη, επιπλέον τυχόν άλλου εισοδήματος που λαμβάνεται από άλλες πηγές. 
Διαφέρει από το γενικευμένο σύστημα ελάχιστου εισοδήματος, υπό την έννοια ότι δεν 
εξαρτάται από το εισόδημα ή άλλα κριτήρια που συνδέονται με την εργασία.  

 

Μέχρι σήμερα, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει θεσπίσει καθολικό βασικό εισόδημα και, 
ως εκ τούτου, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά την εφαρμογή ενός 
καθολικού βασικού εισοδήματος, ιδίως όσον αφορά το ενδεικνυόμενο ποσό της παροχής, 
την αλληλεπίδραση με άλλες πτυχές του συστήματος φόρων και παροχών, τις επιπτώσεις 
στην κατανάλωση, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και το ενδεχόμενο 
δημοσιονομικό κόστος. 

 

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για πιλοτικά συστήματα με βάση το καθολικό βασικό εισόδημα 
που λειτουργούν σήμερα σε πολλές χώρες, ιδίως στη Φινλανδία, και θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί την πρόοδό τους35.  

 

                                                           
35 Το πιλοτικό σχέδιο που λειτουργεί επί του παρόντος στη Φινλανδία είναι σύστημα εγγυημένου 

βασικού εισοδήματος που απευθύνεται σε ανέργους (kela.fi/basicincome). Το σύστημα αυτό θα 
επιτρέψει να αξιολογηθεί κατά πόσον η αιρεσιμότητα του επιδόματος αποτελεί αντικίνητρο για την 
αναζήτηση εργασίας και την επιστροφή στην απασχόληση. Το πεδίο εφαρμογής του πιλοτικού 
συστήματος είναι πιο περιορισμένο από αυτό του καθολικού βασικού εισοδήματος. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004374/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Υψηλό ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων είναι το κόστος ενέργειας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για 
μεγάλης κλίμακας βιομηχανίες είτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους της μεταποίησης, της εστίασης και της αγροτικής παραγωγής, 
αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας που οφείλεται μεταξύ άλλων στο πολύ 
υψηλό ενεργειακό κόστος. 

Βασικός ενεργειακός πάροχος είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η οποία 
θεωρητικά είναι κοινής ωφέλειας και θα έπρεπε να εκτελεί επιβοηθητικές οικονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες προς το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. 

Ωστόσο, αρκετά χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην 
Ελλάδα ο ανταγωνισμός είναι πολύ περιορισμένος και ουσιαστικά υπάρχει μονοπώλιο. 
Αυτό επηρεάζει την παραγωγή και τη χονδρική πώληση, καθώς και την προμήθεια που 
φτάνει στους τελικούς καταναλωτές. 

Στα πλαίσια αυτά και με βάση το δίκαιο ανταγωνισμού, ερωτάται η Επιτροπή: 

Ποια μέτρα θα λάβει για να αρθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας, που αυξάνουν 
το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004374/2017 
Απάντηση του κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(1.9.2017)  

 

Στη δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η Επιτροπή έχει 
προτείνει νέα μέτρα για την εξάλειψη των στρεβλώσεων της αγοράς και για την ενίσχυση 
του ρόλου των καταναλωτών – νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στη δέσμη προτείνεται 
μείωση των φραγμών εισόδου στην αγορά για τις επιχειρήσεις προμήθειας και τους 
παρόχους υπηρεσιών· εξάλειψη των τελών αλλαγής προμηθευτή· εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε εργαλεία σύγκρισης τιμών· βελτίωση των πληροφοριών για την τιμολόγηση· 
και ενίσχυση των συμβατικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, καταργείται σταδιακά κάθε ρύθμιση 
των τιμών στις αγορές λιανικής, η οποία είναι ιδιαίτερα στρεβλωτική για την αγορά. Η 
Επιτροπή προτείνει επίσης την άρση των φραγμών στην αγορά για την ανταπόκριση στη 
ζήτηση, ώστε να μπορούν όλοι οι καταναλωτές να πωλούν ρητά την ευελιξία τους, μεταξύ 
άλλων μέσω ανεξάρτητων φορέων συγκέντρωσης. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν επίσης 
στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και θα μειώσουν το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας 
για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και, συνεπώς, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

 

Η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια περιλαμβάνει επίσης προτάσεις προκειμένου να 
ενισχυθεί η παραδειγματική στροφή προς περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και πιο ευέλικτες αγορές, για παράδειγμα μέσω του δικαιώματος πρόσβασης σε νέες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως οι έξυπνοι μετρητές και οι συμβάσεις προμήθειας βάσει 
δυναμικής τιμολόγησης. Το 2016 στην Ελλάδα, η μέση λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 
(εκτός από τα τιμολόγια δικτύου και τους φόρους) ήταν περίπου διπλάσια από τη μέση τιμή 
χονδρικής για άμεση παράδοση. Οι συμβάσεις προμήθειας βάσει δυναμικής τιμολόγησης, 
που αντικατοπτρίζουν τις ωριαίες τιμές στην αγορά άμεσης παράδοσης, μπορούν να 
δώσουν τη δυνατότητα στους οικιακούς καταναλωτές, και ιδίως στις επιχειρήσεις, στην 
Ελλάδα να μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες τους για ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια συμβάλλει επίσης στη διαφάνεια και την καλή 
κατανόηση της εξέλιξης και των κινητήριων δυνάμεων των τιμών και του κόστους της 
ενέργειας, με την έκδοση της 2ης έκθεσης «Τιμές και κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη»36.  

 

 

                                                           
36 https://ec.europa.eu/energy/en/publications/energy-prices-and-costs-europe  
 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004295/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας του ΕΜΣ 

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στην 
αρχιτεκτονική οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, καθώς και ουσιώδες μέρος αυτής. 
Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά την επάρκεια 
των μηχανισμών που επιτρέπουν την εποπτεία του και την υποχρέωση λογοδοσίας από 
μέρους του.  

Η ΣΕΕ απαιτεί διαφανείς διαδικασίες ανοικτού χαρακτήρα κατά τη λήψη αποφάσεων, αλλά 
η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση ενίσχυσε τη διακυβερνητική μέθοδο και έθεσε υπό 
αμφισβήτηση τον «ανοικτό χαρακτήρα» της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Οι πλέον 
επώδυνες και αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας που προτείνονται από τα 
προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής του ΕΜΣ συνεχίζουν να σχεδιάζονται 
κεκλεισμένων των θυρών.  

Η Συνθήκη για τη θέσπιση του ΕΜΣ τού επιτρέπει να λειτουργεί σε πλαίσιο διαφάνειας 
πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο ισχύει για άλλους οικονομικούς θεσμούς.  

Το καθεστώς του ΕΜΣ ως φορέα εκτός ΕΕ απειλεί τη θεσμική ισορροπία της ΕΕ, 
επηρεάζοντας τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των πολιτών στα κράτη μέλη που 
τελούν υπό μνημόνιο συνεννόησης.  

Τα μνημόνια πρέπει να συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ και η Επιτροπή είναι 
επιφορτισμένη με το καθήκον να διασφαλίζει ότι ο ΕΜΣ λαμβάνει τις αποφάσεις του εντός 
του συγκεκριμένου πλαισίου.  

Θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει:  

– αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ενέργειές της, όταν δρα ως εντολοδόχος του ΕΜΣ; 

– πώς μπορούν οι πολίτες της ΕΕ να υποβάλουν αίτημα για πρόσβαση σε έγγραφα του 
ΕΜΣ;  

– διάκειται θετικά στην πιθανότητα αναβάθμισης του ΕΜΣ, ώστε να μετατραπεί σε 
πλήρες όργανο της ΕΕ;  

 

 

 



EL 
E-004295/2017 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(21.8.2017) 
 

 

Η Επιτροπή δεν ενεργεί ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ΕΜΣ). Όσον αφορά τα προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΜΣ, η Επιτροπή 
εκτελεί ορισμένα καθήκοντα που της ανατίθενται στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη θέσπιση 
του ΕΜΣ και του δικαίου της Ένωσης37. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι και παραμένει 
πλήρως υπόλογη για τις πράξεις της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε έγγραφα, ο ΕΜΣ, ως διακυβερνητικός 
οργανισμός, έχει καθορίσει εν προκειμένω τη δική του πολιτική. Η κα βουλευτής καλείται 
να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ΕΜΣ για περαιτέρω πληροφορίες38. 

 

Σχετικά με τη δυνατότητα αναβάθμισης του ΕΜΣ προκειμένου να καταστεί πλήρες όργανο 
της ΕΕ, στην έκθεση των πέντε Προέδρων39 προτείνεται η ένταξη του ΕΜΣ στο νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ το αργότερο έως το 2025. Πιο πρόσφατα, στο έγγραφο προβληματισμού της 
Επιτροπής σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)40 
εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης της Συνθήκης για τη θέσπιση του ΕΜΣ στο 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20150203_-_esm_treaty_-_en.pdf 
38 Παραδείγματος χάριν, το άρθρο 17 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΜΣ περιλαμβάνει ειδικές 

διατάξεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση εγγράφων. 
39 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf. 
40 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-

union_en. 
 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004266/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ερώτηση για Νέους Αγρότες 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ είναι η 
γερασμένη ηλικιακή διάρθρωση των παραγωγικών επαγγελμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Eurostat, οι νέοι γεωργοί ηλικίας κάτω των 35 ετών αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% του 
συνόλου των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς μόλις το 5,2% είναι νέοι γεωργοί, 
ενώ η νεανική ανεργία πλησιάζει το 50%. 

Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα, για τη μείωση 
της ανεργίας, αλλά και για την ανάπτυξη του κλάδου από νέους επιχειρηματίες που θα 
χρησιμοποιήσουν καινοτομίες και θα αναδιαμορφώσουν την παραγωγή. 

Στα μελλοντικά προγράμματα «Νέων Αγροτών» και στα «Σχέδια Βελτίωσης», πρέπει να 
υπάρξει πρόσβαση σε ενυπόθηκα άτοκα δάνεια με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΤΕπ) για τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν μία επιχείρηση στον αγροτικό 
τομέα (αγορά υλικού κεφαλαίου και γης). 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διευκολυνθεί η μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας, με 
προγράμματα παρόμοια με το «Erasmus». 

Σύμφωνα με το «Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης», ερωτάται η Επιτροπή: 

– Γιατί στην Ελλάδα οι νέοι αγρότες δεν έχουν πρόσβαση σε άτοκα δάνεια και σε άλλες 
καλές πρακτικές, όπως οι νέοι σε άλλες χώρες της ΕΕ; 

– Σε ποια φάση βρίσκεται το «Erasmus» αγροτών; 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004266/2017 
Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής 
(16.8.2017) 

Μέσω των προγραμμάτων τους για την αγροτική ανάπτυξη (ΠΑΑ) που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 
τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν ένα φάσμα στήριξης σε νέους γεωργούς, μεταξύ 
άλλων τις ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης41, αυξημένη στήριξη για επενδύσεις σε υλικά 
στοιχεία του ενεργητικού42, πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων43 και πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες44. Επίσης, τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των χρηματοπιστωτικών μέσων45 που συμβάλλουν 
στην επίτευξη ειδικών στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας. 

Η τρέχουσα έκδοση του ελληνικού ΠΑΑ προβλέπει την παροχή στήριξης σε νέους γεωργούς 
με τη μορφή επιχορηγήσεων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μέτρα. Με βάση τα 
αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, οι ελληνικές αρχές μπορούν να 
προτείνουν τη θέσπιση στήριξης για χρηματοδοτικά μέσα που απευθύνονται, μεταξύ 
άλλων, σε νέους γεωργούς σε τροποποίηση του ελληνικού ΠΑΑ 2014-2020. 

Το ελληνικό ΠΑΑ 2014-2020 προβλέπει, στο πλαίσιο του μέτρου για δράσεις μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης46, στήριξη σε βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση 
γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και δάση47. 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα νεολαίας μπορούν να συμμετάσχουν σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus +» που στοχεύει 
ειδικά στη συμμετοχή νέων που αντιμετωπίζουν εμπόδια για τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων 
γεωγραφικά εμπόδια (π.χ. αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές). Το Μάιο του 2017, η 
Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό του νομικού πλαισίου του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Δραστηριότητες αλληλεγγύης μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε διάφορους τομείς, όπως η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη. 
Επιπλέον, οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν από άλλες ευκαιρίες προγραμμάτων 
ανταλλαγών48. 

                                                           
41 Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013 
42 Άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013 
43 Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013 
44 Άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013 
45 Η στήριξη αυτή πρέπει να βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση η οποία καθορίζει το 

επίπεδο και το πεδίο των αναγκών δημόσιων επενδύσεων και των τύπων χρηματοδοτικών μέσων 
που πρέπει να χρηματοδοτηθούν. 

46 Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013 
47 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου, η κα βουλευτής καλείται να 

επικοινωνήσει με τη διαχειριστική αρχή του ελληνικού ΠΑΑ 2014-2020. Στοιχεία επικοινωνίας: 58, 
Λεωφόρος Αθηνών 10441 Αθήνα. Τηλ.: 210 5275100 e-mail: Agrotikianaptixi@mou.g  Δικτυακός 
τόπος: http://www.agrotikianaptixi.gr/ 

48 Για παράδειγμα, ευκαιρίες που εντοπίστηκαν στο δοκιμαστικό σχέδιο «Πρόγραμμα ανταλλαγών για 
νέους αγρότες» https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/young-farmers_en 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004025/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Απεμπλοκή του έργου για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος 

Ένα πολύ σημαντικό έργο για μία πιο σύγχρονη και αποτελεσματική εποπτεία στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί από το 2014, με το 
προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΛΟΙΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ». Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο σε περίπτωση εφαρμογής θα 
οδηγούσε σε μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη διαχείριση των παραμέτρων 
εφαρμογής του προϋπολογισμού, από το 2015 βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια, μετά τη 
διαγωνιστική διαδικασία, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και των αρμοδίων του 
Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει καμία σχετική πρωτοβουλία, παρά 
την άμεση ενημέρωσή τους από την Ομάδα Διοίκησης Έργου. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση για το πότε αναμένεται να 
ολοκληρωθεί και ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της μεγάλης καθυστέρησης σε ό,τι αφορά 
μια μεταρρύθμιση που θα εξοικονομούσε πολύτιμους πόρους σε μια περίοδο 
επιβολής νέων φορολογικών βαρών; 

2. Θα υπάρξει πρωτοβουλία προς το αρμόδιο Υπουργείο για επιτάχυνση της 
ολοκλήρωσης του έργου, με τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις, 
δεδομένης της ανάγκης για περιστολή δαπανών αλλά και της ανάγκης να 
παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού με τεχνολογικά και επιστημονικά 
άρτιες μεθόδους; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004025/2017 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(17.8.2017) 
 
Από την έναρξη του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση 
της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν βασικά στοιχεία 
της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου του 
προϋπολογισμού και του εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών. 

 

Μεταξύ άλλων μέτρων, οι αρχές ασχολούνται με την κατάρτιση μιας νέας διάρθρωσης 
ονοματολογίας του προϋπολογισμού, καθώς και ενός λογιστικού σχεδίου, που θα 
χρησιμοποιηθούν για τον προϋπολογισμό του 2019.  

 

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που υποβάλλει το Αξιότιμο Μέλος του 
Κοινοβουλίου:  

 

1. Η Ελληνική Κυβέρνηση ενημέρωσε ότι η απόφαση περί κατακυρώσεως του 
διαγωνισμού για το έργο «σύστημα σχεδιασμού των πόρων της επιχείρησης (ERP)» —τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος ΤΠ για την υποβολή δημοσιονομικών εκθέσεων— 
προσβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου. Εν τω μεταξύ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
αποφάσισε να τροποποιήσει το ισχύον σύστημα ΤΠ για την υποβολή δημοσιονομικών 
εκθέσεων αντί να εφαρμόσει νέο σύστημα. Το σύστημα ΤΠ είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο 
για την υποστήριξη του συστήματος υποβολής δημοσιονομικών εκθέσεων της Γενικής 
Κυβέρνησης, αφού ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του λογιστικού σχεδίου, και γενικότερα 
για την εδραίωση των πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί στον τομέα της 
διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (δημοσιονομική στρατηγική, δημοσιονομικοί 
έλεγχοι, διαδικασία πληρωμών). 

 

2. Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του λογιστικού σχεδίου θα 
γίνουν γνωστές μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003745/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Επιδότηση εργοδοτικού κόστους 

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής, 47 περιφέρειες της ΕΕ, εκ των οποίων οι 11 βρίσκονται 
στην Ελλάδα, χαρακτηρίζονται είτε ως «περιφέρειες με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης», 
είτε ως «περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος». Στις περιφέρειες αυτές θα πρέπει να 
στοχεύσουν οι πολιτικές της συνοχής, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες. 

Για την Ελλάδα στη δυσχερέστερη θέση βρίσκονται η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, η 
οποίες είναι οι φτωχότερες ελληνικές περιφέρειες και συγκαταλέγονται στις 20 φτωχότερες 
της ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 50% του μέσου ενωσιακού. Ταυτόχρονα εμφανίζουν 
υψηλότατα ποσοστά ανεργίας που ξεπερνούν το 40% και τεράστια μείωση επενδύσεων. 

Την κατάσταση έχει επιβαρύνει περισσότερο η μη καταβολή, από το 2010, της 
θεσμοθετημένης ενίσχυσης του 12% στο μισθολογικό κόστος από τον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποτελούσε κρατική ενίσχυση περιφερειακού 
χαρακτήρα και είχε στόχο να στηρίξει της οικονομική ανάπτυξη, να άρει τις ανισότητες και 
να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε δύο από τις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές 
περιφέρειες. Το 2016 η ελληνική κυβέρνηση σταμάτησε οριστικά αυτό το μέτρο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται η Επιτροπή: 

– Είναι σύννομη με το Άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους; 

– Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης χρημάτων για περιφερειακές ενισχύσεις, από τα ταμεία 
της πολιτικής της συνοχής; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 

E-003745//2017 

Απάντηση της κ. Thyssen 

εξ ονόματος της Επιτροπής 

(18.8.2017) 

Σύμφωνα με το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
οι κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες 
το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή 
υποαπασχόληση μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά. 
Ησυμβατότητα της εν λόγω επιδότησης της απασχόλησης εμπίπτει στην πολιτική 
ανταγωνισμού της ΕΕ και δεν μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τις περιορισμένες διαθέσιμες 
πληροφορίες. 

Στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1303/201349. Για την παροχή ισόρροπης και σταδιακής στήριξης και για να 
αντανακλάταιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, οι χρηματοδοτικοί πόροι κατανέμονται 
ανάμεσα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής τους 
ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η στήριξη της ΕΕ για την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος είναι 406,2 εκατ. 
ευρώ εκ των οποίων 352,9 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και 53,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2014-2020. Το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης για την εν λόγω περιφέρεια είναι 80%. 

Η διαθεσιμότητα του Ταμείου Συνοχής καθορίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Η Ελλάδα 
ήταν επιλέξιμη για χρηματοδότηση απ' όταν το Ταμείο πρωτοϊδρύθηκε το 1993 και 
εξακολουθεί να είναι κατά την περίοδο 2014-2020, καθώς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εθνικό της εισόδημα είναι κατώτερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ κατά την περίοδο 
αναφοράς. 

Επιπλέον, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) - ένας στοχευμένος 
μηχανισμός χρηματοδότησης 6,4 δισ. ευρώ- στηρίζει αποκλειστικά νέους που είναι εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στις περιφέρειες που πλήττονται από ποσοστά 
ανεργίας νέων άνω του 25 %. Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξήσει τους πόρους του 
προϋπολογισμού για την ΠΑΝ κατά 2 δισ. EUR μέχρι το 2020. 

                                                           
49 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. του Συμβουλίου 



 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003703/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Συγχωνεύσεις εταιριών αγροτεχνολογίας 

Ο αγροτικός τομέας βρίσκεται στο μεταίχμιο της εξελικτικής του πορείας, ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες για βιώσιμα προϊόντα, σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανθρώπινο 
πληθυσμό, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. 

Στα πλαίσια αυτά, οι έξι μεγαλύτερες εταιρίες αγροτεχνολογίας προχωρούν σε 
συγχωνεύσεις καθώς σύμφωνα με τις ίδιες, ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας τους θα 
επιτύχει καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών και των καταναλωτών. 

Ωστόσο οι τρεις νέες εταιρίες που θα προκύψουν θα ελέγχουν το 70% του παγκόσμιου 
αγροχημικού τομέα και το 60% της σποροπαραγωγής. Είναι λοιπόν ορατός ο κίνδυνος να 
αυξηθούν οι τιμές και να μειωθεί η ποικιλία και η καινοτομία των προϊόντων. Αυτό θα έχει 
σαν αποτέλεσμα να μεγαλώσει η εξάρτηση των αγροτών, των καταναλωτών και των κρατών 
από τις τρεις εταιρίες που θα σχηματίσουν το μεγαλύτερο ολιγοπώλιο της ιστορίας. 

Στα πλαίσια αυτά ερωτάται η Επιτροπή: 

Εγγυάται ότι οι συγχωνεύσεις θα οδηγήσουν σε φτηνότερα και αποδοτικότερα προϊόντα 
για τους αγρότες στο μέλλον, τα οποία παράλληλα θα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές 
και το περιβάλλον; 

Εγγυάται ότι οι συγχωνεύσεις δεν θα δημιουργήσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού, με 
καταχρηστική άσκηση δεσπόζουσας θέσης και δημιουργία καρτέλ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003703/2017 

Απάντηση της κας Vestager 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(4.8.2017) 
 
 

Η Επιτροπή έχει ήδη διερευνήσει δύο συγχωνεύσεις: DuPont/Dow και 
ChemChina/Syngenta. Και στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τις 
πιθανές επιπτώσεις επί του ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά την αύξηση των τιμών, τη 
μείωση της ποικιλίας και απώλειες καινοτομίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προταθούν 
σημαντικά διορθωτικά μέτρα από τα μέρη, τα οποία έγιναν δεκτά από την Επιτροπή μετά 
από εις βάθος έλεγχο. Ειδικότερα, ο διαχωρισμός της συνολικής οργάνωσης Ε&Α της 
DuPont εξασφαλίζει τη συνεχή προμήθεια καλύτερων και ασφαλέστερων προϊόντων. 

 

Η προτεινόμενη συγχώνευση της Bayer και της Monsanto κοινοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 
2017 στην Επιτροπή, η οποία θα τη διερευνήσει, σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα και θα λάβει 
δεόντως υπόψη τις ανησυχίες που διατύπωσε η κα βουλευτής. Η έρευνα θα βασίζεται στις 
διατάξεις του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, όπως εφαρμόζεται στις ιδιαίτερες 
περιστάσεις της υπόθεσης. Η τελική απόφαση θα πρέπει να συμμορφωθεί αυστηρά προς 
τους εν λόγω κανόνες, να είναι αμερόληπτη, και υπόκειται στον έλεγχο των ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων. 

 

Πέρα από τις εργασίες της για την προστασία του ανταγωνισμού στους εν λόγω τομείς, η 
Επιτροπή — ιδίως η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων — διασφαλίζει 
ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
οδηγίες που αναγράφονται στην επισήμανση, είναι ασφαλή για τους καταναλωτές, τους 
γεωργούς και το περιβάλλον50. Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα ελέγχονται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια έγκρισης. Επιπλέον, η Επιτροπή καθορίζει τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και ζωοτροφές, με στόχο την προστασία των 
καταναλωτών. 

 

 

 

 

                                                           
50 Σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003413/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Υπερφορολόγηση στην Ελλάδα 

Η ελληνική κυβέρνηση ενώ φορολογεί βαρύτατα τον ιδιωτικό τομέα της χώρας, αδυνατεί 
να περικόψει παράλογες κρατικές δαπάνες και συνεχίζει να ευνοεί συντεχνιακές ελίτ, 
διατηρώντας και αυξάνοντας τα εξωφρενικά τους προνόμια.  

Ο συνδυασμός του δυσμενούς φορολογικού περιβάλλοντος με τον κρατισμό, έχει σαν 
αποτέλεσμα, η ελληνική οικονομία να παραμένει αντιπαραγωγική, υγιείς επιχειρήσεις να 
κλείνουν, επενδυτικά κεφάλαια να φεύγουν σε ανταγωνίστριες χώρες, να αποθαρρύνεται η 
ατομική πρωτοβουλία, οι νέοι να μεταναστεύουν στο εξωτερικό και οι μεγαλύτεροι να 
βιώνουν τον εφιάλτη της μακροχρόνιας ανεργίας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, με το νέο φορολογικό καθεστώς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
φορολογούνται με συντελεστή έως 45% και με 100% προκαταβολή του επόμενου έτους. 
Επιπλέον, για τους αγρότες, στα καθαρά κέρδη προστίθενται και οι επιδοτήσεις. Επίσης, 
σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπολογίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό σημαίνει 
ότι  σε πολλές περιπτώσεις η φορολογία με τις ασφαλιστικές εισφορές, θα ξεπερνάνε το 
ετήσιο εισόδημα φυσικών προσώπων και εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό 
τομέα, με τραγικές συνέπειες για τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας.  

Στα πλαίσια αυτά, ερωτάται η Επιτροπή:  

– Είναι απαίτηση των δανειστών, ή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, η υπερβολική 
φορολόγηση του ιδιωτικού τομέα;  

– Γιατί οι δανειστές δεν απαιτούν, παράλληλα με τα φορολογικά μέτρα, περικοπές 
δημόσιων δαπανών και πάταξη του κρατισμού;  

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003413/2017 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(18.7.2017) 
 

 

Η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ που παρακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής προβαίνουν σε 
απολογισμό των εφαρμοζόμενων μέτρων, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), αλλά δεν 
επιβάλλουν ειδικά φορολογικά ή άλλα μέτρα51. 

 

Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να θέσει ως «στόχο την επίτευξη μεσοπρόθεσμου πρωτογενούς 
πλεονάσματος ύψους 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ52, μέσω ενός συνδυασμού εμπροσθοβαρών 
παραμετρικών δημοσιονομικών μέτρων»53. Αυτό υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης των 
δημόσιων οικονομικών, καθώς και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των ευπαθών ομάδων. 

 

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες, εγκρίνοντας μια 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, και να ενισχύσει τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, στοχεύοντας παράλληλα να επιτύχει εξοικονόμηση της 
τάξης του 1,5 τοις εκατό του ΑΕΠ έως το 2018, κυρίως στο σκέλος των δαπανών. Η Ελλάδα 
έχει επίσης δεσμευθεί να μεταρρυθμίσει περαιτέρω τον τομέα της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, με στόχο την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική περίθαλψη, και να 
ελέγξει τις δημόσιες δαπάνες. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Το σχέδιο συμπληρωματικού μνημονίου συνεννόησης (ΣΜΣ), του Ιουνίου 2017, έχει δημοσιευθεί στη 

διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/smou_2017_06_21.pdf 
52 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 
53 Για περισσότερες λεπτομέρειες: σχέδιο ΣΜΣ του Ιουνίου 2017, ενότητα 2.1 Δημοσιονομική πολιτική. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003345/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Μη καταβολή ΦΠΑ στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 

Η κτηνοτροφία αποτελεί νευραλγικό κλάδο για την ελληνική οικονομία. Με την 
κτηνοτροφία ασχολούνται πάνω από 140000 οικογένειες, οι οποίες παράγουν εξαιρετικής 
ποιότητας, χαρακτηριστικά προϊόντα για τη κάλυψη του αγροδιατροφικού τομέα της 
χώρας. Συμβάλει καθοριστικά στη φυτική παραγωγή και αλληλεπιδρά με χιλιάδες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, εμπορίου, 
μεταφορών και κατασκευών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η παραγωγή μειώνεται συνεχώς 
και ο κλάδος καθίσταται ελλειμματικός. 

Η κατάσταση επιδεινώνεται με την αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και τις 
ζωοτροφές στο 24% την ίδια στιγμή που οι κτηνοτρόφοι πωλούν το γάλα με 13% ΦΠΑ. 

Αυτό σημαίνει πως οι κτηνοτρόφοι εκταμιεύουν ποσά της τάξης του 11% τα οποία, θα 
έπρεπε να συμψηφίζονται από το κράτος για να μπορούν να συντηρούν τις ροές της 
επιχείρησής τους. Όμως η κυβέρνηση είτε καθυστερεί είτε δεν καταβάλλει τον συμψηφισμό 
του ΦΠΑ με αποτέλεσμα να επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την προοπτική βιωσιμότητας 
του κτηνοτροφικού τομέα. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Μέτρα όπως η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% στα προϊόντα ζωικής και φυτικής παραγωγής 
συμβάλλουν, κατά τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, στην επίτευξη των 
απαιτούμενων δημοσιονομικών πλεονασμάτων; 

2. Η μη καταβολή των συμψηφισμών για τη στατιστική (και όχι πραγματική) καταγραφή 
πλεονασμάτων αποτελεί απαίτηση της Επιτροπής, ή πρακτική της ελληνικής 
κυβέρνησης; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003345/2017 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(26.7.2017) 
 
 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία που έχει ο γεωργικός τομέας και είναι ενήμερη για την 
οικονομική κατάσταση των γεωργών στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι ο 
κλάδος έχει επιδείξει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα κατά τα τελευταία δύο έτη: η σωρευτική 
αύξηση του εισοδήματος των αγροτών ήταν 12 % σε ονομαστικές τιμές και 16 % σε 
πραγματικές τιμές, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στη θετική εξέλιξη των εξαγωγών και 
στη συνεισφορά των ταμείων της ΕΕ.  

 

Όσον αφορά τα ειδικά θέματα που αναφέρονται, μια συνολική μεταρρύθμιση του φόρου 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με σκοπό την απλούστευση του φορολογικού πλαισίου και τη 
βελτίωση της συμμόρφωσης, ετέθη σε εφαρμογή στα τέλη Ιουλίου 2015. Η μεταρρύθμιση 
του Ιουνίου 2016 αύξησε τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ από 23 σε 24 %, ως μέρος των 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την επίτευξη του συμφωνηθέντος πρωτογενούς 
πλεονάσματος. Ο συντελεστής ΦΠΑ επί των γεωργικών προμηθειών, ωστόσο, μειώθηκε στο 
13 % στο τέλος του Μαΐου 201754. Η Επιτροπή θα ήθελε ακόμα να υπενθυμίσει ότι η 
φορολόγηση εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών, οι οποίες είναι επίσης 
αρμόδιες για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας 
στην Ελλάδα και για τις επιλογές πολιτικής που προκρίνονται για να εφαρμόσει τις εν λόγω 
δεσμεύσεις.  

 

Έχουν αναληφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του γεωργικού τομέα. Οι 
αρχές έχουν καταρτίσει στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, ενώ στα τέλη 
Μαΐου 2016 ψηφίστηκε ένας νόμος για τη μεταρρύθμιση των γεωργικών συνεταιρισμών. 
Επίσης, το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 παρέχει 
στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών, την ανανέωση των γενεών στη γεωργία, τη 
δημιουργία μη γεωργικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, την περαιτέρω ανάπτυξη 
των υφιστάμενων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 
Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό 
του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα. 

 

 

                                                           
54 Νόμος 4472/2017, ΦΕΚ Α 74/ 19.5.2017. 
 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003241/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Εντομοκτόνα φάρμακα και μέλισσες 

Έντονη διαμάχη έχει ανοίξει για τα νεονικοτινοειδή, εντομοκτόνα φάρμακα, που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στις καλλιέργειες και, σύμφωνα με έρευνες είναι υπεύθυνα για 
τη μαζική εξόντωση των μελισσών. Η συμβολή των μελισσών στο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο δεν περιορίζεται μόνο στα πολύ ωφέλιμα προϊόντα που παράγουν, αλλά κυρίως 
στην επικονίαση (γονιμοποίηση φυτών και δέντρων), η οποία είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. 

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) είχε 
απαγορεύσει προσωρινά τη διάθεση τριών νεονικοτινοειδών, της κλοθειανιδίνης, της 
ιμιδακλοπρίδης και της θειαμεθοξάμης. Οι εταιρίες όμως που τα παράγουν επικαλούνται 
ότι η συμβατική χρήση των προϊόντων που περιέχουν νεονικοτινοειδή, τόσο στην επένδυση 
σπόρων όσο και στις εφαρμογές φυλλώματος δεν έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα 
πρόβλημα, αν ακολουθούνται ορθές γεωργικές πρακτικές. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Τι θα κάνει η Επιτροπή για την προστασία των μελισσών, αν το Δικαστήριο επιτρέψει 
οριστικά την κυκλοφορία των νεονικοτινοειδών; 

Στην περίπτωση που απαγορευτεί η διάθεση νεονικοτινοειδών στην αγορά, εγγυάται η 
Επιτροπή ότι τα φυτοφάρμακα που θα τα αντικαταστήσουν δεν θα είναι επιζήμια για τα 
οικοσυστήματα και τις μέλισσες; 

Υπάρχει πρόβλεψη για ύπαρξη ειδικής σήμανσης στους αγρούς που χρησιμοποιούνται 
νεονικοτινοειδή, ώστε να αποφεύγεται η μελισσοκομική δραστηριότητα κοντά σε αυτούς; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003241/2017 
Απάντηση του κ. Andriukaitis 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(4.7.2017) 
 
 

Το 2013 η Επιτροπή περιόρισε τη χρήση τριών νεονικοτινοειδών [κλοθειανιδίνη 
(clothianidin), θειαμεθοξάμη (thiamethoxam) και ιμιδακλοπρίδη (imidacloprid)] με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 485/201355. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό οι αιτούντες έγκριση 
για τις δραστικές ουσίες κλοθειανιδίνη, θειαμεθοξάμη και ιμιδακλοπρίδη οφείλουν να 
υποβάλουν επιβεβαιωτικές πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις των εν λόγω ουσιών που 
εξακολουθούν να επιτρέπονται. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την ουσία θειαμεθοξάμη 
κρίθηκαν ανεπαρκή για τη διενέργεια επανεξέτασης. Βάσει της επανεξέτασης των 
επιβεβαιωτικών πληροφοριών για τις ουσίες κλοθειανιδίνη56 και ιμιδακλοπρίδη57 
προσδιορίστηκαν νέοι κίνδυνοι για τις μέλισσες. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τα 
πορίσματα αυτά με τα κράτη μέλη και η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ακόμη σε 
εξέλιξη. 

 

Η Επιτροπή δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση του Δικαστηρίου και δεν εξετάζει υπό 
εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις. Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
συμμορφωθεί προς την απόφαση, μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη. 

 

Η αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες 
δραστικές ουσίες αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μέτρα άμβλυνσης του 
κινδύνου, όπως οι απαιτήσεις επισήμανσης, καθορίζονται σε αυτό το στάδιο της 
αδειοδότησης και τελούν υπό την ευθύνη του κράτους μέλους που χορηγεί την άδεια. 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 485/2013 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2013, για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης 
των δραστικών ουσιών clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid και για την απαγόρευση της 
χρήσης και πώλησης σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες (ΕΕ L 139 της 25.5.2013, σ. 12-26). 

56 EFSA Journal 2016· 14(11):4606 [34 σ.]. 
57 EFSA Journal 2016· 14(11):4607 [39 σ.]. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003237/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Πρόσβαση στα νέα φάρμακα στην Ελλάδα 

Φαίνεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση– με τη στήριξη των θεσμών– θα προχωρήσει στην 
συμπεφωνημένη κατά 30 % μείωση της ανάκτησης (clawback) μόνο με την αύξηση των 
υφιστάμενων υποχρεωτικών επιστροφών έως και 50 % και όχι εφαρμόζοντας τις 
κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, η επιστροφή των εξόδων και ένα 
θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας (HTA) από τουλάχιστον έξι 
χώρες θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την εισαγωγή ενός νέου φαρμάκου στην Ελλάδα. 
Αυτό θα έχει δυσμενή αντίκτυπο όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών στα νέα 
φάρμακα. Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η ‘Reumazin’ – μια ομοσπονδία ασθενών 
χρόνιων ρευματικών παθήσεων – στον Έλληνα Πρωθυπουργό, η πρόσβαση στα νέα 
φάρμακα στην Ελλάδα θα καθυστερήσει έως και τέσσερα χρόνια. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
είναι ανίκανη να πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταφέροντας έτσι το 
κόστους στους Έλληνες ασθενείς, περιορίζοντας την πρόσβασή τους στα νέα φάρμακα. 

1. Μπορεί η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι Έλληνες ασθενείς θα διατηρήσουν την 
πρόσβασή τους στα νέα φάρμακα; 

2. Είναι η σκόπιμη αυτή καθυστέρηση σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, περιλαμβανομένων των φαρμάκων; 

3. Προτίθεται η Επιτροπή να αποδεχθεί την ιδέα των θετικών αποτελεσμάτων HTA από 
άλλες χώρες αντί να επιμένει στην καθιέρωση μιας ελληνικής HTA, σύμφωνα με το 3ο 
Μνημόνιο Συνεννόησης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003237/2017 
Απάντηση του κυρίου Andriukaitis 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(11.7.2017)  
 

 
Δεδομένου ότι τα οφέλη και το κόστος των επιμέρους φαρμάκων διαφέρουν, οι αποφάσεις 
των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών για θέματα επιστροφής εξόδων πρέπει να 
λαμβάνονται με προσοχή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία αποδοτικότητα τόσο 
για το σύστημα υγείας γενικότερα όσο και για τους ασθενείς. Οι ελληνικές αρχές, για να 
προωθήσουν τον εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα πλήρη πρόσβαση, αναθεώρησαν τα κριτήρια ένταξης καινοτόμων φαρμάκων 
στον κατάλογο των φαρμάκων που καλύπτονται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. 

 

Για να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της προηγούμενης μεθόδου και να καταστεί δυνατή 
η δημιουργία εσωτερικών ικανοτήτων στον τομέα της αξιολόγησης της τεχνολογίας της 
υγείας (HTA), σχεδιάστηκαν νέα κριτήρια. Η Επιτροπή, μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, μαζί με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, βοηθούν την 
Ελλάδα να δημιουργήσει αυτή την ικανότητα. Στο μεταξύ, συμφωνήθηκε ότι οι ελληνικές 
αρχές θα λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση με βάση τα πορίσματα στα οποία κατέληξαν οι 
διαδικασίες HTA σε έξι κράτη μέλη. Η επιλογή έξι κρατών μελών έγινε έπειτα από ανάλυση 
ευαισθησίας και διασφαλίζει την αντικειμενικότητα. Αν και αυτό μπορεί να παρατείνει 
ελαφρώς τον χρόνο που απαιτείται για τη λήψη σχετικής απόφασης στην Ελλάδα, θα 
εξασφαλίσει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της πρόσβασης των ασθενών και 
της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. 

 

Επιπλέον, οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων και την 
παροχή κινήτρων για την αύξηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων, π.χ. δίνοντας στους 
φαρμακοποιούς κίνητραγια τη χορήγηση αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών 
γενόσημων φαρμάκων.Παράλληλα, αναθεώρησαν το σύστημα εκπτώσεων, απλοποιώντας 
το και καθιστώντας το διαφανές. Η συγχώνευση των προηγούμενων στοιχείων σε έναν 
ενιαίο τύπο αυξάνει την αποδοτικότητα των διαδικασιώνείσπραξης και διευκολύνει τους 
παρόχους,καθώς καθιστά τα καθαρά τους κέρδη πιο προβλέψιμα. 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002627/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Nikos Androulakis (S&D) και Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Κόστος αγροτικών εφοδίων 

Ο αγροτικός τομέας, μαζί με τα συνδεδεμένα επαγγέλματά του, αποτελεί βασικό πυλώνα 
της ελληνικής οικονομίας και συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα. Ωστόσο, αντιμετωπίζει χρόνια 
διαρθρωτικά προβλήματα, με βασικότερο εξ’ αυτών το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής. Η 
Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. σε κόστος αγοράς 
αγροτικών εφοδίων (σπόροι - λιμάσματα - φυτοφάρμακα). Οι Έλληνες παραγωγοί 
καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές εταιριών, λόγω των τεράστιων διαφορών στην τιμή των 
προϊόντων με γειτονικές χώρες. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες αγρότες να 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και ορθής λειτουργίας των εκμεταλλεύσεών 
τους, διαταράσσοντας τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας και έχοντας αρνητικές 
επιπτώσεις στο ισοζύγιο εξαγωγών - εισαγωγών. 

Έχοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση είναι από τις βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς, 
ερωτάται η Επιτροπή: 

– Πώς δικαιολογείται το χάσμα τιμών στα συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα ιδίως σε 
χώρες με παρόμοιο βιοτικό επίπεδο; 

– Έχει πραγματοποιηθεί έρευνα τιμών των αγροτικών εφοδίων εντός των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός των χωρών που ανήκουν στις ίδιες κλιματικές ζώνες; 

– Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για καρτέλ στη συγκεκριμένη αγορά προϊόντων από τις 
ευρωπαϊκές ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές και πως προτίθεται η Επιτροπή να 
προστατέψει τους Έλληνες παραγωγούς; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002627/2017 
Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής (26.6.2017) 
Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ αποτελεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η 
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), ως μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, εξασφαλίζει 
εναρμονισμένη γεωργική πολιτική σε ολόκληρη την ΕΕ με την εφαρμογή κοινού πλαισίου 
για τα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους γεωργούς και τα γεωργικά 
προϊόντα. 

Η στήριξη της ελληνικής γεωργίας προβλέπεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ μέσω καθεστώτων και 
μέτρων στήριξης που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων (ΑΕ)58, των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ)59 καθώς και της κοινής οργάνωσης αγοράς για 
τα γεωργικά προϊόντα (ΚΟΑ)60. 

Κατά την περίοδο 2014-2020, η ΚΓΠ πρόκειται να επενδύσει σχεδόν 20 δισ. ευρώ στον 
ελληνικό γεωργικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων, περίπου 15 δισ. ευρώ 
για άμεσες ενισχύσεις και περίπου 5 δισ. ευρώ για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του 
ελληνικού ΠΑΑ. Για την ΚΟΑ, η ειδική τομεακή στήριξη εξαρτάται από την υιοθέτηση των 
μέτρων. Οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες έχουν οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως: 
δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη, βιωσιμότητα, εκσυγχρονισμός, καινοτομία και 
ποιότητα.  

Παρέχεται ευελιξία στην Ελλάδα για την προσαρμογή τόσο των ΑΕ όσο και των ΠΑΑ στις 
δικές της συγκεκριμένες ανάγκες και την επιλογή, μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών 
χρηματοδότησης, εκείνων που αμβλύνουν τον αντίκτυπο του κόστους των γεωργικών 
προμηθειών. Τα εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το κόστος της γεωργικής 
παραγωγής στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων της Eurostat61. 
Τέλος, η Επιτροπή και η ελληνική αρχή ανταγωνισμού είναι έτοιμες να διερευνήσουν τυχόν 
παραβάσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ ή/και των εθνικών κανόνων περί  
ανταγωνισμού στον τομέα των γεωργικών εισροών. Υπήρξαν πρόσφατα ορισμένες σχετικές 
περιπτώσεις62. Η Επιτροπή έλεγξε επίσης εταιρείες στις οποίες επέβελε πρόστιμα για τη 
σύμπραξη όσον αφορά την πώληση φωσφορικών αλάτων για ζωοτροφές63 το 2010. 

 
                                                           
58 ΕΕ L 347 της 17.12.2013 
59 ΕΕ L 347 της 20.12.2013 
60 ΕΕ L 347 της 17.12.2013 
61 Πληροφορίες σχετικά με το κόστος είναι διαθέσιμες με τη μορφή απόλυτων τιμών αγοράς και 

δεικτών τιμών των μέσων γεωργικής παραγωγής: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database 

62 Κατά τον έλεγχο των ακόλουθων συγχωνεύσεων στον τομέα γεωργικών εισροών, η Επιτροπή 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις αυτών των συγχωνεύσεων στα έξοδα των γεωργών για 
εισροές και εξασφάλισε ότι οι γεωργοί θα συνεχίσουν την καινοτομία ιδίως στα φυτοφάρμακα 
(Dow/Dupont: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932), 
και δεν θα μειώσουν τον πραγματικό ανταγωνισμό στα φυτοφάρμακα και στους ρυθμιστές 
ανάπτυξης φυτών (ChemChina/Syngenta: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962). 

63 Όσον αφορά τον καθορισμό τιμών και την κατανομή της αγοράς, περιπτώσεις που τα πρόστιμα 
ανήλθαν σε 175 εκατ. ευρώ: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38866 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002432/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Κόστος διατραπεζικών συναλλαγών και εφαρμογή του κανονισμού 751/2015 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήδη με τον υπ’ αριθ. 751/2015 κανονισμό για 
τις προμήθειες στις τραπεζικές συναλλαγές, φρόντισαν να καθορίσουν ανώτατα όρια στις 
διατραπεζικές προμήθειες στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Επιδίωξη του 
κανονισμού αποτέλεσε ασφαλώς η μείωση του κόστους για εμπόρους και καταναλωτές, η 
αύξηση της χρήσης καρτών και η διαθεσιμότητα περισσότερων μέσων πληρωμής. Ωστόσο, 
παρά την άμεση και καθολική ισχύ και δεσμευτικότητα του κανονισμού έναντι του εθνικού 
δικαίου των κρατών μελών, η Ελλάδα, παρά την παρέλευση δύο ετών, δεν έχει φροντίσει 
για την ενσωμάτωση και εφαρμογή του όπως υποχρεούται. Αντιθέτως, τα μεσοσταθμικά 
ποσοστά προμηθειών με τα οποία επιβαρύνονται καταναλωτές και επιχειρήσεις 
παραμένουν περίπου στο 2% δημιουργώντας προφανώς χάσμα σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πολιτική για την επέκταση της 
χρήσης καρτών μέσω της υποχρέωσης διατήρησης τερματικών POS, τα οποία επίσης έχουν 
υψηλό αναλογικά κόστος, σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες 
δημιουργεί νέα βάρη στον ιδιωτικό τομέα.  

Ερωτάται η Επιτροπή:  

Θα κληθεί η Ελληνική Κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα τις διατάξεις του κανονισμού 
751/2015 ως οφείλει;  

Θα υπάρξει πρωτοβουλία της Επιτροπής για το υπέρογκο κόστος των διατραπεζικών 
συναλλαγών στην Ελλάδα που επιβαρύνει έτι περισσότερο την πραγματική οικονομία;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002432/2017 
Απάντηση της κας Vestager 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(16.6.2017) 
 
 

Τον Απρίλιο του 2015 εκδόθηκε ο κανονισμός 2015/75164 σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη ποικιλία 
προμηθειών που συμφωνούνται συλλογικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο εν λόγω κανονισμός 
θέτει ανώτατα όρια για τις προμήθειες που χρεώνονται από συστήματα καρτών πληρωμής 
στους εμπόρους, για πληρωμές με κάρτα που πραγματοποιούνται από τους καταναλωτές. 
Δεν αφορά προμήθειες και έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών. 

 

Ενώ η πρώτη δέσμη κανόνων του ως άνω κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα ανώτατα όρια 
για τις διατραπεζικές προμήθειες, άρχισε να εφαρμόζεται στις 9 Δεκεμβρίου 2015, οι 
υπόλοιπες διατάξεις του κανονισμού άρχισαν να εφαρμόζονται στις 9 Ιουνίου 2016. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για κανονισμό, εφαρμόζεται έκτοτε άμεσα στις επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εντός της ΕΕ, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά του στις εθνικές νομοθεσίες. Οι 
επιχειρήσεις εφαρμόζουν τον κανονισμό και προβάλλουν τα μέτρα συμμόρφωσης, για 
παράδειγμα μέσω των δικτυακών τόπων τους. 

 

Σε περίπτωση που οι πολίτες αμφιβάλλουν ως προς τη συμμόρφωση κάποιων 
επιχειρήσεων με τον κανονισμό, μπορούν να έλθουν σε επαφή με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές. Ο κανονισμός υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες 
για τη διασφάλιση της επιβολής του κανονισμού. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 9 
Ιουνίου 2016 για να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή τις προαναφερόμενες αρμόδιες αρχές, 
και έως τις 9 Ιουνίου 2017 για να γνωστοποιήσουν τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τις 
εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών. Οι εν λόγω αρχές είναι 
αποκλειστικά αρμόδιες για τη διασφάλιση της επιβολής του κανονισμού. Η Επιτροπή 
συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία υλοποίησης. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 

2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002431/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Η ανάγκη ενός θεσμικού πλαισίου για την "οικονομία διαμοιρασμού" 

Τα τελευταία χρόνια τεράστιο έδαφος έχει κερδίσει σε ΗΠΑ και Ε.Ε. η λεγόμενη «οικονομία 
διαμοιρασμού» (sharing economy) η οποία αφορά τη δυνατότητα των πολιτών να 
μοιράζονται μέσω online εφαρμογών αγαθά και υπηρεσίες όπως συμμετοχική διαμονή σε 
δωμάτια και κοινή χρήση οχημάτων. Η αύξηση των υπηρεσιών αυτών στην αγορά είναι 
ραγδαία και δημιουργεί αντιδράσεις στους παραδοσιακούς παρόχους τέτοιων υπηρεσιών 
(ξενοδόχους, οδηγούς ταξί) που οδηγούν σε διαφορετική αντιμετώπιση στα κράτη μέλη της 
Ε.Ε.. Επομένως είναι σημαντικό, δεδομένου πως αναφερόμαστε σε ένα είδος υπηρεσιών 
που θα κυριαρχεί πιθανότατα στο μέλλον, να υπάρξει ένα ενιαίο δεσμευτικό πλαίσιο για τις 
εφαρμογές αυτές, που θα διασφαλίζει τον έλεγχο και τα λογικά φορολογικά έσοδα του 
κράτους ώστε να μη δημιουργούνται ανταγωνιστικές ανισορροπίες αλλά και θα αποτρέπει 
φαινόμενα απαγόρευσης των υπηρεσιών αυτών όπως συμβαίνει σε κάποιες χώρες.  

Ερωτάται η Επιτροπή:  

Θα υπάρξει, ενόψει και της τουριστικής περιόδου, συνεργασία ειδικά με τα κράτη του 
Νότου για ενιαία εφαρμογή βασικών κανόνων για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών; 

Υπάρχει στόχευση για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιλύει τα κρίσιμα 
ζητήματα και θα διευκολύνει τις εταιρίες οι οποίες δεν θα χρειάζεται να αντιμάχονται 28 
διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 

E-002431/2017 

Απάντηση της κ. Bieńkowska 

εξ ονόματος της Επιτροπής 

(29.6.2017) 

Η συνεργατική οικονομία εγείρει συχνά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των 
υφιστάμενων ενωσιακών νόμων65 καθώς αμβλύνει τις παγιωμένες διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και παρόχων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων ή επαγγελματικής και μη 
επαγγελματικής παροχής υπηρεσιών. Η Επιτροπή, για να εξασφαλίσει σαφήνεια ως προς 
τους εφαρμοστέους κανόνες, εξέδωσε, στις 2 Ιουνίου 2016, την ανακοίνωση με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία»66. Η Επιτροπή επέλεξε να μην 
υποβάλει νομοθετική πρόταση της ΕΕ σ’ αυτό το στάδιο, αλλά να παράσχει νομική 
καθοδήγηση και συστάσεις πολιτικής στα κράτη μέλη, τους φορείς της αγοράς και τους 
πολίτες, με στόχο να προωθήσει την ισόρροπη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας. 
Επειδή η συνεργατική οικονομία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή ανήγγειλε ότι 
θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την οικονομική ανάπτυξη και το μεταβαλλόμενο 
ρυθμιστικό περιβάλλον της εν λόγω οικονομίας. Με βάση τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ενδεχόμενη ανάγκη για περαιτέρω 
ενέργειες. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας παρακολούθησης, η Επιτροπή συμμετέχει επί του 
παρόντος σε περιοδικές έρευνες, μελέτες και διαλόγους με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Επιπλέον, εξακολουθεί να εντοπίζει και να προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με ιδιωτικούς φορείς.  

 

Ταυτόχρονα, σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο ρυθμιστικός κατακερματισμός στην ενιαία 
αγορά, η Επιτροπή εγκαινίασε, στις 14 Φεβρουαρίου 2017, μια σειρά σεμιναρίων67 για τα 
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να παρουσιάσει και να 
συζητήσει τις ρυθμιστικές πρακτικές, με έμφαση στις συνεργατικές υπηρεσίες 
βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων. Το ζητούμενο είναι να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και θα προωθηθούν οι βέλτιστες 
πρακτικές σ’ ολόκληρη την ΕΕ για την ισόρροπη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας. 

 

                                                           
65 Ενδεικτικά, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, της οδηγίας 

2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά, και του κεκτημένου για την προστασία των 
καταναλωτών. 

66 COM(2016) 356 final. 
67 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9055 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002430/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Τουρκική προκλητικότητα και προσφυγικό πρόβλημα 

Τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Erdogan εμφανίζουν μία 
άκρως επιθετική στάση απέναντι σε σύσσωμη την ΕΕ η οποία εκδηλώνεται με βαρύτατες 
φραστικές επιθέσεις του προέδρου αλλά και με συνεχείς παραβιάσεις των εναέριων και 
θαλάσσιων συνόρων με την Ελλάδα. Η ως άνω συμπεριφορά μπορεί να φιλοδοξεί να 
αυξήσει την αίσθηση ασφάλειας των τούρκων πολιτών και να δημιουργήσει ρεύμα υπέρ 
του  προέδρου ενόψει του κρίσιμου δημοψηφίσματος του Απριλίου, ωστόσο ιδιαίτερη 
ανησυχία δημιουργούν οι επανειλημμένες αναφορές του σχετικά με πιθανή μονομερή 
κατάργηση της συμφωνίας για το προσφυγικό και τα προβλήματα που αυτή θα προκαλέσει. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης με την Τουρκία, ποιο είναι το σχέδιο της 
ΕΕ για την αντιμετώπιση της απειλής του Erdogan και την πιθανή έκτακτη ανάγκη 
περίθαλψης εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων; 

Μπορεί η ως άνω συμπεριφορά να συνδυάζεται με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων 
ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002430/2017 
Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(13.6.2017) 
 

 

Σύμφωνα με την πέμπτη έκθεση68 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην 
εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 2 Μαρτίου 2017, η 
δήλωση παράγει απτά αποτελέσματα παρά τις δυσχερείς περιστάσεις. Μετά τη δήλωση ο 
αριθμός των διελεύσεων συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένος και οι απώλειες 
ανθρώπινων ζωών έχουν περιοριστεί.  

 

Η αποτελεσματικότητα της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας αποτελεί μέρος της συνολικής 
προσέγγισης της ΕΕ για τη μετανάστευση, καθώς και της εφαρμογής συνολικά του 
Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση, που εξετάζει όλες τις πτυχές της 
πρόκλησης της μετανάστευσης. Η εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας απαιτεί συνεχείς 
προσπάθειες και ανάληψη δέσμευσης. Η επιτυχής υλοποίηση εξαρτάται κυρίως από την 
πολιτική βούληση όλων των μερών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Η ΕΕ είναι 
πλήρως προσηλωμένη στην εφαρμογή της δήλωσης και αναμένει από όλες οι πλευρές να 
τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να επιδείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση. Μέχρι 
σήμερα, παρά τις ρητορείες σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, αυτό συνέβη και στην Τουρκία.  

 

Στην κοινή δήλωση της 13ης Μαρτίου 201769, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής και ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις 
για τη Διεύρυνση κάλεσαν την Τουρκία να απόσχει από υπερβολικές δηλώσεις και πράξεις, 
οι οποίες μπορεί να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση. Τα ζητήματα που προκαλούν 
ανησυχία μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω ανοικτών και άμεσων διαύλων επικοινωνίας. 
Στις 28 Απριλίου 201770, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος υπενθύμισε ότι οι σχέσεις 
καλής γειτονίας αποτελούν μια από τις θεμελιώδεις αρχές τις οποίες η Τουρκία καλείται να 
τηρήσει ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. 

 

 

                                                           
68 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20170302_fifth_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-
turkey_statement_en.pdf 

69 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-588_en.htm 
70 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_bs/25302/Remarks%20by%20High-

Representative/Vice%20President%20Federica%20Mogherini%20at%20the%20joint%20press%20c
onference%20with%20Minister%20for%20Foreign%20Affairs%20of%20Malta%20George%20Vella 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002429/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Τουρισμός και εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων 

Η ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας, δηλαδή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανεμογεννήτριες, κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά 
οφέλη της μη εκπομπής αέριων ρύπων, μπορούν κατά τη διεθνή εμπειρία να συμβάλλουν 
στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών εγκατάστασης. Στα πλαίσια αυτά έχει 
αποφασιστεί από το 2014 η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε νησιά των Κυκλάδων, η 
οποία ωστόσο προσκρούει στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και φορέων που έχουν 
προσφύγει και στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ώστε να εμποδιστεί η επένδυση. Οι 
αντιδράσεις αυτές εστιάζουν στην αλλοίωση του ιδιαίτερου τοπίου των νησιών και στην 
πιθανή απαξίωσή τους ως τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο οδηγούν στη ματαίωση 
ακόμη μίας επένδυσης που μπορεί να έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά 
οφέλη.  

Ερωτάται η Επιτροπή:  

Θα υπάρξει κάποια συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για την υιοθέτηση κάποιων βασικών 
προδιαγραφών στις εγκαταστάσεις αυτές ώστε και το φυσικό τοπίο να μην αλλοιώνεται 
αλλά και η ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας να μην εμποδίζεται;  

Μπορεί η Επιτροπή να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για την παροχή τεχνογνωσίας στην 
Ελλάδα από χώρες που έχουν αναπτύξει εναλλακτικές πλωτές εγκαταστάσεις αιολικής 
ενέργειας όπως η Δανία που δεν επηρεάζουν αισθητικά τις ακτές και καλύπτουν μεγάλο 
μέρος των ενεργειακών αναγκών; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002429/2017 
Απάντηση του κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(24.5.2017) 
 
 

Όπως αναφέρθηκε και στις απαντήσεις E-008058/2016 και E-008841/2014, η Επιτροπή 
είναι της γνώμης ότι η ανάπτυξη χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων είναι συμβατή 
με τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των έργων 
αυτών θα πρέπει να αναλύονται κατά τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων, στο πλαίσιο 
της οποίας θα προσδιορίζονται επίσης κατάλληλα μέτρα μετριασμού. 

 

Η οδηγία 2009/28/ΕΚ προβλέπει ένα πλαίσιο για τις διοικητικές διαδικασίες, τους 
κανονισμούς και τους κώδικες που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Εντός του πλαισίου αυτού, οι αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές 
αποφασίζουν σχετικά με την έκδοση αδειών για συγκεκριμένα έργα.  

 

Όσον αφορά τη συνεργασία σχετικά με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες των εν λόγω 
εγκαταστάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει πλατφόρμες, στις οποίες τα κράτη μέλη 
και άλλες αρχές μπορούν να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές. Σχετικά παραδείγματα είναι η 
συντονισμένη δράση CA-RES71 καθώς και μια πρόσφατη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για 
τη δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης και τη στήριξη των προσπαθειών των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η 
τελευταία συντονίζεται από το EUFORES72 και άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο 2017.  

 

Περαιτέρω μέτρα με σκοπό να ενισχυθεί η συμμετοχή και αποδοχή εκ μέρους των πολιτών 
και των τοπικών κοινωνιών προτείνονται στην αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ΑΠΕ73, η 
οποία π.χ. θέτει τις βάσεις για τη στήριξη της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και των κοινοτήτων «ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».  

 

 

 

 

                                                           
71 http://www.ca-res.eu/index.php?id=7 
72 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
73 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) COM(2016) 767 final 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001393/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Χρέη δημοσίου σε ιδιώτες 

Δεδομένης τόσο της επανέναρξης των διαβουλεύσεων μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και 
τεχνικών κλιμακίων των θεσμών όσο και της διαφαινόμενης (παρά την έλλειψη σχετικής 
ενημέρωσης) συμφωνίας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης επανέρχεται η συζήτηση 
σχετικά με το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, με την κυβέρνηση μάλιστα να δηλώνει 
ικανοποιημένη για το πλεόνασμα του 2016, προσβλέποντας αυτό να ανέλθει τελικά στο 3%. 
Ωστόσο, κανένας «πανηγυρισμός» δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τη στιγμή που το 
πλεόνασμα αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων ή περιστολής των δημοσίων 
δαπανών, αλλά πρωτοφανούς φοροεπιδρομής μέσω άμεσων και έμμεσων φόρων και 
εξάντλησης κάθε φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων πολιτών. Επίσης, στη διαμόρφωση 
αυτού του λογιστικού «πλεονάσματος» καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές άνω των 3 δισ. ευρώ, του ευρύτερου Δημοσίου προς Ιδιώτες, είτε μέσω οφειλών 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (άνω των 2 δισ.) είτε μέσω εκκρεμών επιστροφών 
φόρου, δεδομένα τα οποία, σε συνδυασμό με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, 
έχουν «στεγνώσει» την αγορά από ρευστότητα. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, θα γίνεται μνεία στο ζητούμενο της επίτευξης 
πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω πραγματικών μεταρρυθμίσεων και όχι πρόσθετης 
φορολογίας; 

2. Η επόμενη δόση που θα εκταμιευθεί, θα υπάρξει πρόβλεψη να διοχετευθεί κατά ένα 
σημαντικό μέρος στην πραγματική οικονομία μέσω εξόφλησης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001393/2017 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(10.7.2017) 
 

 

Η συμφωνία στην οποία κατέληξε η Ευρωομάδα στις 15 Ιουνίου 2017 θα διευκολύνει την 
ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης επανεξέτασης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας και την αντίστοιχη εκταμίευση ποσού ύψους 8,5 δισ. EUR. Η εν 
λόγω ολοκλήρωση και η συμφωνία της Ευρωομάδας ότι θα είναι «έτοιμη να εφαρμόσει μια 
δεύτερη δέσμη μέτρων για το χρέος στον βαθμό που απαιτείται για να επιτευχθούν οι 
στόχοι των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών» — συμπεριλαμβανομένων των 
«επιμηκύνσεων των μέσων σταθμισμένων ληκτοτήτων (ΣΜΛ) και της περαιτέρω μετάθεσης 
κατά 0 έως 15 έτη στην αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)» — αναμένεται να βελτιώσουν τη γενική 
εμπιστοσύνη και να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη και την επιστροφή της Ελλάδας 
στις αγορές. Χάρη στις ισχυρές οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις του 2016 και στη 
συνεχιζόμενη δυναμική των μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να 
επιτύχει τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων.  

 

Όσον αφορά τις υπερήμερες πληρωμές της κυβέρνησης («ληξιπρόθεσμες οφειλές») προς 
τον ιδιωτικό τομέα: η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού εξακολουθεί να αποτελεί σαφή 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγράμματος. Θα πρέπει να συνεχιστεί η επιδίωξη 
ταχείας προόδου στην εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, η οποία μπορεί να 
δώσει ώθηση στην πραγματική οικονομία. Για τον λόγο αυτό, το τρέχον πρόγραμμα του 
ΕΜΣ — με βάση την αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναγκών που διεξήχθη τον Αύγουστο 
του 201574 για τον χρονικό ορίζοντα του προγράμματος — περιλαμβάνει 7 δισ. EUR που 
προορίζονται για την εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών. Για τον ίδιο λόγο, η 
εκκαθάριση των ανεξόφλητων καθυστερούμενων οφειλών συμπεριλήφθηκε στο 
συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας (ΣΜΣ) του Ιουνίου του 201675, και ακολούθως 
αποδεσμεύτηκαν 3,5 δισ. EUR σε δύο εκταμιεύσεις το 2016. Επιπλέον, μέρος της τρίτης 
δόσης του προγράμματος του ΕΜΣ θα χρησιμοποιηθεί επίσης για περαιτέρω εκκαθάριση 
των καθυστερούμενων οφειλών76. 

 

 

 

                                                           
74 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_assessment_financing_needs_en.pdf 
75 http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_smou_en.pdf (σ. 12) 
76 http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/06/15-eurogroup-statement-greece/ 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001392/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί 

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τον νέο 
προωθούμενο μηχανισμό για τις ρυθμίσεις σε χρέη επιχειρήσεων. Ωστόσο, παρά τις 
υψηλές προσδοκίες που επιχειρήθηκε να καλλιεργήσει, το Υπουργείο Οικονομίας δεν 
κατάφερε να εισαγάγει μία ρύθμιση που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της 
ελληνικής οικονομίας, και ήδη εκφράζονται φόβοι από τα επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις 
πως πολλοί δεν θα καταφέρουν να ενταχθούν στον μηχανισμό. Αυτό συμβαίνει καθώς τρεις 
ειδικά προϋποθέσεις, δηλαδή: α) η κερδοφόρα χρήση τουλάχιστον για ένα οικονομικό έτος 
κατά την τελευταία δυσμενέστατη οικονομικά τριετία, β) η σύναψη ρύθμισης μόνο μετά 
την 1.7.2016, καθώς και γ) η προϋπόθεση  κανένας πιστωτής να μην διαθέτει το 85% των 
συνολικών απαιτήσεων προς την επιχείρηση, τη στιγμή που είναι σύνηθες μία επιχείρηση 
το δανεισμό της να τον διατηρεί σε έναν πιστωτικό φορέα, απειλούν να αφήσουν εκτός των 
ρυθμίσεων μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη λήξη της διαβούλευσης θα υπάρξει κάποια 
πρωτοβουλία για προτάσεις διορθώσεων προς την ελληνική πλευρά, δεδομένου πως ένα 
σημαντικό βήμα για την εξυγίανση του τραπεζικού και επιχειρηματικού τοπίου στη χώρα 
απειλείται να μην έχει ουσιαστικά αποτελέσματα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001392/2017 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής  
(27.6.2017)  
 

 
Η ερώτηση αναφέρεται σε επιλογές που έκαναν οι ελληνικές αρχές για να αντιμετωπιστούν 
τα εξής σημαντικά ζητήματα: 

 

- η απαίτηση ότι μια επιχείρηση πρέπει να είναι βιώσιμη, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις 
για την εξωδικαστική διευθέτηση των χρεών των εταιρειών· θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 
νομοσχέδιο δεν αναφέρεται σε «κερδοφορία», αλλά σε θετικά αποτελέσματα προ τόκων, 
φόρων και αποσβέσεων, ή σε θετικά ίδια κεφάλαια· 

 

- η ανάγκη να καθοριστεί καταληκτική χρονική στιγμή ως αποτρεπτικός παράγοντας για 
συμπεριφορές στρατηγικής αθέτησης υποχρεώσεων· 

 

- το γεγονός ότι όταν ένας πιστωτικός φορέας κατέχει το 85 % των συνολικών υποχρεώσεων 
μιας επιχείρησης η ενεργοποίηση μιας πολυμερούς περίπλοκης διαδικασίας δεν είναι 
δικαιολογημένη, δεδομένου ότι η κατάσταση μπορεί να επιλυθεί καλύτερα σε διμερή βάση 
και ότι, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά το χρέος προς το δημόσιο και τις οφειλές 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, το νομοσχέδιο προβλέπει παρόμοια μεταχείριση με 
εκείνη του μηχανισμού εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

 

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε εκτενώς με τους θεσμούς. Η Επιτροπή δεν προτίθεται να 
προτείνει περαιτέρω προσαρμογές. 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001347/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Nikos Androulakis (S&D) και Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα 

Σχετικά με τις φαρμακευτικές δαπάνες, ερωτάται η Επιτροπή: 

– Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για τη φαρμακευτική δαπάνη γενικά και ειδικότερα 
για τη φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων κατά τα έτη 2009, 2010, 2011 
και 2012; 

– Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής χρηματοδοτικής στήριξης στην Ελλάδα, πώς 
καθορίζονται οι ανά έτος στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης; 

– Ποιος είναι ο ρόλος των υπηρεσιών της Επιτροπής που λειτουργούν στο πλαίσιο της 
Τρόικας στον τομέα της φαρμακευτικής δαπάνης και ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της 
προκλητής συνταγογράφησης (unnecessary drugs prescription); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001347/2017 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής  
(27.6.2017)  
 
 

Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τις δαπάνες των 
ασφαλιστικών ταμείων πριν από το 2010. Για τα έτη μετά το 2010, με βάση τα διαθέσιμα 
δεδομένα77,οι δημόσιες δαπάνες για φάρμακα για εξωτερικούς ασθενείς στην Ελλάδα 
ανήλθαν σε 5 δισ. ευρώ το 2009 και αυξήθηκαν περαιτέρω το 2010, φθάνοντας στο 2,3 % 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), έχοντας υπερδιπλασιαστεί σε λίγα μόνο 
χρόνια, και στο 22,5 % ως μερίδιο των συνολικών τρεχουσών δαπανών για την υγεία.  

 

Οι στόχοι για τις φαρμακευτικές δαπάνες καθορίζονται νομοθετικά από τις αρχές με βάση 
τον μέσο όρο των δαπανών της ΕΕ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των 
κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης. Συνεπώς, επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τους 
πληθυσμούς τους. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες του ελληνικού Υπουργείου 
Υγείας για τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 
του ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και της προσβασιμότητας σε αυτές και την καταπολέμηση της προκλητής 
συνταγογράφησης, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης ολόκληρου του πληθυσμού, αλλά και να διασφαλιστεί η δημοσιονομική 
βιωσιμότητα του συστήματος.  

 

 

 

 

 

                                                           
77 Τα διαθέσιμα δεδομένα έχουν παρασχεθεί από τον ΣΦΕΕ. Ο ΣΦΕΕ είναι ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001280/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και ΑΕΠΙ 

Μαζί με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού, καθώς και τις 
πολιτικές της ΕΕ για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τον πολιτισμό, τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δέσμης κανόνων που διέπουν 
την κυκλοφορία του δημιουργικού περιεχομένου σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ανταμείβουν τη δημιουργικότητα και τις επενδύσεις στο 
δημιουργικό περιεχόμενο. Το υψηλό επίπεδο προστασίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας αποτελεί τη βάση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
δημιουργικών βιομηχανιών, στις οποίες συγκαταλέγεται και η ελληνική, η οποία βάλλεται 
ουσιαστικά μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για την ΑΕΠΙ και τον τρόπο λειτουργίας της. 

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή: 

Ποια είναι η θέση της σχετικά με την προστασία τω δικαιωμάτων των δημιουργών στην ΕΕ; 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής για τις σχετικές δράσεις και νομοθετικές 
προτάσεις που θα προστατέψουν τους δημιουργούς και θα προωθήσουν τις διαφανείς 
διαδικασίας μεταξύ δημιουργών και των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001280/2017 
Απάντηση τoυ αντιπροέδρου κ. Ansip 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(27.4.2017) 
 

 

Με τις προτάσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που εγκρίθηκαν τον 
Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή αποσκοπεί στην επίτευξη ευρείας διαθεσιμότητας του 
δημιουργικού περιεχομένου σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι κανόνες της 
ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
στους κατόχους δικαιωμάτων και να διατηρηθεί ικανοποιητική ισορροπία σε σχέση με 
άλλους στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, ή η 
ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο ψηφιακό περιβάλλον. 

 

Όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για τη διαφάνεια των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης 
έναντι των δημιουργών, μεταξύ άλλων των κατόχων δικαιωμάτων, η οδηγία 2014/26/ΕΕ για 
τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις 
μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων») αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας και της λογοδοσίας των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Για τη βελτίωση των προτύπων 
διακυβέρνησης και διαφάνειας, η εν λόγω οδηγία θεσπίζει ορισμένες υποχρεώσεις για τους 
συγκεκριμένους οργανισμούς. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για 
τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων έληξε στις 10 Απριλίου 2016 και, κατόπιν, η Επιτροπή 
κίνησε 23 διαδικασίες επί παραβάσει για μη κοινοποίηση εθνικών μέτρων εφαρμογής. Η 
Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να επιτύχει τον στόχο της διασφάλισης ορθής και 
εμπρόθεσμης εφαρμογής της οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το εν λόγω θέμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001128/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ελληνικό ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

Έχοντας φθάσει ήδη στα μέσα, σχεδόν, της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και 
ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για την επόμενη, 2021 – 2027, τον ερχόμενο 
Ιούνιο, διαπιστώνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση υπολείπεται κατά πολύ από τους στόχους 
απορρόφησης των κοινοτικών πόρων που αναλογούν στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και κυρίως 
στα προγράμματα που αφορούν σε επιχειρήσεις/επιχειρηματικότητα. 

Στο ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία) τον Φεβρουάριο του 2016 προκηρύχτηκαν οι τέσσερεις πρώτες και μοναδικές 
έως τώρα δράσεις του. Οι προτάσεις των εν δυνάμει επενδυτών υποβλήθηκαν μέσα στον 
Μάιο του 2016. Τα έργα/υποβολές των δύο προγραμμάτων δεν έχουν ΑΚΟΜΗ αξιολογηθεί, 
ενώ στα άλλα δύο δεν έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες ενταγμένων έργων. Συνεπώς 
η απορρόφηση είναι μηδενική. 

Δεδομένης της σημασίας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ως βασικού εργαλείου ώθησης της 
επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της χώρας, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ποιες είναι οι αιτίες για τη μηδενική απορρόφηση των κονδυλίων που προορίζονται 
για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα; Ποια είναι η θέση αυτής και των 
αρμόδιων υπηρεσιών στη διαπίστωση της αδυναμίας απορρόφησης πολύτιμων 
πόρων από την ελληνική κυβέρνηση και τις αντίστοιχες δομές/υπηρεσίες της που 
έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση του ΕΠΑνΕΚ; 

2. Πώς σκοπεύει να αντιδράσει για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 που απαιτείται για τον νευραλγικό τομέα της επιχειρηματικότητας 
στην Ελλάδα; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001128/2016 
Απάντηση της κ. Creţu 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(26.4.2017) 

 
 

Η υποστήριξη από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία παρέχεται μέσω της 
εφαρμογής μιας προσέγγισης επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των 
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, 
στο πλέον κατάλληλο τοπικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα κάθε κράτους 
μέλους, το οποίο δεν ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με επιμέρους έργα και προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών, εκτός εάν πρόκειται για έργα μεγάλης κλίμακας σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανονισμούς. 

 

Όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με κονδύλια ύψους 4,67 δισ. EUR (δημόσια δαπάνη), σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που παρείχαν οι ελληνικές αρχές, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017 είχαν 
δρομολογηθεί 59 προσκλήσεις υποβολής προσφορών, με συνολικό προϋπολογισμό 1,57 
δισ. EUR. Οι εγκεκριμένες δράσεις ανέρχονται σε 1,05 δισ. EUR. Από τις προαναφερθείσες 
59 προσκλήσεις, 8 αφορούν δράσεις κρατικής ενίσχυσης και 3 αφορούν νέα χρηματοδοτικά 
μέσα (ΧΜ). Οι δράσεις κρατικής ενίσχυσης και τα 2 ΧΜ (Ταμείο Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών και Ταμείο Επιχειρηματικότητας) αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ενώ το τρίτο ΧΜ αφορά την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις τέσσερις προσκλήσεις στις οποίες αναφέρεται η κυρία 
βουλευτής, η αξιολόγηση των αιτήσεων για την πρόσκληση για νεοφυείς επιχειρήσεις έχει 
ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο78 του 
προγράμματος ΕΠΑνΕΚ στις 13 Φεβρουαρίου 2017.  

 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές και τις ενθαρρύνει θερμά, ώστε να 
επιτύχουν τη βέλτιστη χρήση αυτών των δημόσιων πόρων για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.  

 

 

                                                           
78 http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=214 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000702/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Μείωση δαπανών στην πυροσβεστική υπηρεσία 

Η Ελληνική Κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της, στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν 
πόρους στο στενό δημοσιονομικό πλαίσιο που επιβάλλεται, προχωρούν σε ενέργειες και 
λύσεις χωρίς ορθολογικό σχεδιασμό, εν προκειμένω στη μείωση των ατόμων που 
υπηρετούν σε νευραλγικές υπηρεσίες όπως οι πυροσβεστικές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την ευημερία των κατοίκων της Ελλάδας, αλλά και όλων όσων την 
επισκέπτονται, λαμβανομένου υπόψη του πλήθους των τουριστών που την επιλέγουν ως 
προορισμό. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Δεδομένου του ρόλου της ΕΕ στη διασφάλιση της προστασίας και τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών της, ποιο είναι το πλάνο της Επιτροπής 
ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των απαραίτητων δομών στα κράτη μέλη; 

– Καθώς μια ενδεχόμενη κρίση στην Ελλάδα δεν θα άφηνε την Ευρώπη ανεπηρέαστη, 
και δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο θεματοφύλακας του Προγράμματος της Στοκχόλμης για 
μια ασφαλή και ανοικτή Ευρώπη, και στη βάση της διασυνοριακής συνεργασίας των 
υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης που επιδιώκεται, πώς δύναται η ΕΕ να 
αποτρέψει/αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό ενδεχόμενο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000702/2017 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής  
(30.6.2017)  
 
 

Η Επιτροπή έχει λάβει εντολή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο 
οποίος παρέχει οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, να παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών που περιγράφονται στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ). Η ελληνική κυβέρνηση θα 
υποβάλει σύντομα τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική της (ΜΔΣτρ) για την 
περίοδο 2017-21, η οποία αναμένεται να καθορίσει ανώτατα όρια για τις μισθολογικές 
δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που θα συνάδουν με την επίτευξη των 
δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας των μισθολογικών 
δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την εν λόγω περίοδο, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης 
του κανόνα των αποχωρήσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει καμία ανάμειξη στις πολιτικές 
στελέχωσης της κυβέρνησης για την παροχή δημόσιων αγαθών. 

 

Σε περίπτωση καταστροφής, η πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση των άμεσων 
επιπτώσεων ανήκει στην χώρα στην οποία έχει συμβεί. Ο Μηχανισμός Πολιτικής 
Προστασίας της Ένωσης (UCPM-ΜΠΠΕ)79υποστηρίζει και συμπληρώνει τις προσπάθειες των 
εθνικών δομών διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όταν η σοβαρότητα της 
κατάστασης υπερβαίνει τις εθνικές ικανότητες παρέμβασης. Στο πλαίσιο του UCPM, η 
Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατάρτιση και οι ασκήσεις προσομοίωσης, 
καθώς και οι αξιολογήσεις από ομοτίμους, οι συνεδριάσεις για την ανταλλαγή εμπειριών, 
οι ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων και διάφορα προγράμματα ανταλλαγής 
εμπειρογνωμόνων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.  

 

Ο UCPM, ωστόσο, δεν επιβάλλει στην Επιτροπή να επηρεάζει την εφαρμογή των εθνικών 
πολιτικών. Τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη στο έδαφός τους για την 
προστασία από καταστροφές των πολιτών, του περιβάλλοντος και της ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποτελεί επίσης αρμοδιότητα του εν 
λόγω κράτους μέλους η ανάπτυξη και η εφαρμογή κατάλληλων εθνικών πολιτικών στον 
τομέα της πολιτικής προστασίας. 

 

 

 

                                                           
79 EE L 347 της 20.12.2013, σ. 924. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000701/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης 

Στον τομέα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων και κρατών, 
μεσουρανούν και στην ΕΕ οι «Τρεις Μεγάλοι» οίκοι. Ο οίκος Standard & Poor's έχει μερίδιο 
αγοράς 40,42% στην ΕΕ, ενώ ακολουθεί ο οίκος Moody's με 34,67%. Ο οίκος Fitch βρίσκεται 
στην τρίτη θέση με μερίδιο αγοράς 16,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Η κατακραυγή για τους οίκους 
αξιολόγησης είναι πρωτοφανής, με τη μομφή ότι προκαλούν ή τουλάχιστον ενισχύουν την 
οικονομική κρίση και τη κρίση κρατικού χρέους ειδικότερα. Στον απόηχο σειράς 
υποβαθμίσεων ευρωπαϊκών χωρών, θεωρείται ότι ολόκληρες χώρες έμεναν αβοήθητες 
λόγω μη αξιόπιστων στοιχείων κάποιων ιδιωτικών οίκων αξιολόγησης. 

Ερωτάται η Eπιτροπή: 

– Κρίνει αναγκαία τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης, ο οποίος 
θα διασφαλίζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των στοιχείων, τα οποία θα προέρχονται 
και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ίδια την Ευρώπη για σκοπούς αξιολόγησης των 
κρατών μελών και επιχειρήσεων; 

– Ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο αυτού; Το σημερινό, ή κρίνει αναγκαία τη 
θέσπιση καινούργιου; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000701/2017 
Aπάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(20.4.2017) 
 

 

Η Επιτροπή έκρινε ήδη ότι είναι αναγκαίο να συσταθεί οργανισμός αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας κατά την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού ΟΑΠΙ III80 και 
σε έκθεση της Επιτροπής81 που εγκρίθηκε το 2016 δεδομένης της κατάστασης του κλάδου 
της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η ανάλυση έδειξε ότι η σύσταση ενός τέτοιου 
ΟΑΠΙ θα μπορούσε να επιτείνει τις ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία του οργανισμού 
πιστοληπτικής αξιολόγησης έναντι των επενδυτών και την ανεξαρτησία σε περίπτωση που 
χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους και δεν θα πρόσφερε σημαντική προστιθέμενη αξία 
στις ήδη υφιστάμενες πληροφορίες που παρέχονται από διάφορες πηγές του καθεστώτος 
δημοσιονομικής και μακροοικονομικής εποπτείας. Δεν θα σημειωνόταν επίσης καμία 
βελτίωση ως προς την παροχή πληροφοριών στους θεσμικούς επενδυτές, διότι αυτοί 
διαθέτουν ήδη επαρκή δεδομένα μέσω των δημόσιων και των ιδιωτικών διαύλων. 

 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση του κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και για 
την περαιτέρω μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τις εξωτερικές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας στη νομοθεσία περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς 
συνεπεία της εφαρμογής του κανονισμού ΟΑΠΙ ΙΙΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Κανονισμός ΟΑΠΙ III (Οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης), ΕΕ L 146 της 31.5.2013, σ. 1‐33. 
81 COM(2016) 664 final της 19.10.2016. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000700/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Μη εξυπηρετούμενα ("κόκκινα") δάνεια στην ΕΕ 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού 
προγράμματος, η ανάλυση των Θεσμών επανέρχεται και στο ζήτημα των μη 
εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων. Η διαδικασία αυτή εξακολουθεί να εκκρεμεί, 
παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση είχε αρχικά δεσμευτεί ότι αυτή θα έχει ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο του 2015.  

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, καθώς το συνολικό ποσό των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1 
τρισεκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης, 
τα αρνητικά επιτόκια και τους αυστηρότερους κανόνες, δείχνει ότι θα χρειαστούν αρκετά 
χρόνια ώστε οι τράπεζες να μειώσουν σε ανεκτό βαθμό την έκθεσή τους στα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Θα μεριμνήσει ώστε, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είχε 
προβεί και σε δημόσια διαβούλευση για το ζήτημα τον Σεπτέμβριο 2016, να προταθεί 
άμεσα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ένας χάρτης με  νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που θα επιταχύνουν τη διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος; 

– Ποιος είναι ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τον περιορισμό αυτού του 
προβλήματος, που αποτελεί τροχοπέδη στη διαδικασία ανάκαμψης του τραπεζικού 
συστήματος και συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας; 

– Ποια μέτρα προτείνει για τη μελλοντική θωράκιση του τραπεζικού συστήματος; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000700/2017 
Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis  

εξ ονόματος της Επιτροπής 
(4.5.2017) 
 
 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(ΜΕΔ) σε ορισμένες τράπεζες και κράτη μέλη, είναι σημαντικό να εξεταστεί ένα ευρύ 
φάσμα μέτρων πολιτικής που μπορούν να στηρίξουν τις τράπεζες και τα κράτη μέλη στις 
προσπάθειες που καταβάλλουν για τη διευθέτηση των υφιστάμενων ΜΕΔ, καθώς και για 
τον περιορισμό του κινδύνου συσσώρευσης των ΜΕΔ στο μέλλον. Σε επίπεδο ΕΕ υπάρχουν 
αρκετοί άξονες δράσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για 
παράδειγμα, η Επιτροπή πραγματοποιεί επί του παρόντος συγκριτική αξιολόγηση των 
καθεστώτων αφερεγγυότητας και παρέχει επίσης τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη μέσω 
της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής (SRSS). Προς το 
παρόν εξετάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων, με σκοπό τη δημιουργία μιας συνολικής 
στρατηγικής της ΕΕ, για να επιταχυνθεί η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
περιλαμβανομένων δράσεων από τους εποπτικούς φορείς σχετικά με τις νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις, τις δευτερογενείς αγορές, καθώς και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού 
τομέα. 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο νόμος 3869/2010 σχετικά με την αφερεγγυότητα των φυσικών 
προσώπων, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια, ο νόμος 4354/2015, σχετικά με την 
αδειοδότηση των εταιριών διαχείρισης χρέους για την τακτοποίηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και των εταιρειών μεταβίβασης απαιτήσεων για τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2015 και στη 
συνέχεια αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016, μαζί με τον πρόσφατο και 
διεξοδικά αναθεωρημένο Πτωχευτικό Κώδικα και το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ολοκλήρωσης, θα 
δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εποπτείας τους, οι τράπεζες υπέβαλαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
τον Σεπτέμβριο του 2016, συγκεκριμένους στόχους και στρατηγικές για τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000699/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Αύξηση της διαφθοράς στην ΕΕ το 2016 

Η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International) που δημοσιεύθηκε στις 25 
Ιανουαρίου 2017, για τις χώρες της ΕΕ, καταγράφει σημαντική αύξηση του δείκτη 
διαφθοράς στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, σε σχέση με την προηγούμενη ετήσια έκθεση του 
ίδιου οργανισμού, οι χώρες της ΕΕ που βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση 50 για το 2016 
αυξήθηκαν από τέσσερις σε έξι (Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία) 
ενώ και άλλα κράτη μέλη, όπως η Ολλανδία και η Κύπρος, σημείωσαν μεγάλη πτώση στη 
βαθμολογία τους, δείγμα ότι η διαφθορά παραμένει ένα υπαρκτό και εξελισσόμενο 
πρόβλημα στη σύγχρονη Ευρώπη. Η κρίση διαφθοράς, αν και παραμένει στη σκιά άλλων 
περισσότερο επίκαιρων προβλημάτων, επιτείνει την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς 
τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη λειτουργία των κρατών μελών της ΕΕ και αποτελεί 
σύμμαχο της προπαγάνδας των ευρωσκεπτικιστικών και λαϊκίστικων δυνάμεων. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Ποια διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν για τη διαφθορά εντός της ΕΕ και σε ποιες ακριβώς 
δομές και λειτουργίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα είναι ιδιαιτέρως έντονο το 
φαινόμενο αυτό; 

– Σε ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να 
περιοριστεί το πρόβλημα της διαφθοράς; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000699/2017 
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(12.5.2017) 
 
 

Η διαφθορά είναι ζήτημα οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί καίριο στοιχείο της διαδικασίας 
οικονομικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Συνεπώς, ορισμένες από τις ανά 
χώρα εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περιλαμβάνουν ειδικές αναλύσεις των κινδύνων 
διαφθοράς και των συναφών προβλημάτων. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καλύπτουν τα εν λόγω ζητήματα σε σχετικές περιπτώσεις. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις εν λόγω συστάσεις. Σύμφωνα με την ανάλυση που 
περιλαμβάνεται στις πλέον πρόσφατες εκθέσεις ανά χώρα,82, οι δημόσιες προμήθειες, η 
δημόσια διοίκηση και η υγειονομική περίθαλψη αποτελούν τους πιο ευάλωτους τομείς σε 
σχέση με τη διαφθορά σε διάφορα κράτη μέλη. Οι εκθέσεις ανά χώρα επιβεβαιώνουν 
επίσης ότι η διαφθορά αποτελεί εμπόδιο για επενδύσεις σε αρκετά κράτη μέλη. 

 

Όπως ορθώς επισημαίνει η κα βουλευτής, ο αριθμός των κρατών μελών με βαθμολογία 
χαμηλότερη από 50 στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς αυξήθηκε στην τελευταία 
έκθεση. Συγχρόνως, με μία μόνο εξαίρεση, όλες οι αλλαγές στη βαθμολογία των κρατών 
μελών εμπίπτουν στο στατιστικό διάστημα εμπιστοσύνης των βαθμολογιών που 
κοινοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος83. Εξάλλου, πρέπει επίσης να υπομνησθεί ότι η 
μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς αποτελεί πολύπλοκο έργο και τα συμπεράσματα σχετικά 
με τις τάσεις που παρατηρούνται ως προς το επίπεδο διαφθοράς απαιτούν ευρύτερο 
φάσμα δεικτών, καθώς και ποιοτικές πραγματολογικές πληροφορίες για την κατάσταση 
στις αντίστοιχες χώρες.84.  

 

 

 

 

 

                                                           
82 https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en. 
83 Τα αποτελέσματα του 2016 διατίθενται στον ιστότοπο: 

http://files.transparency.org/content/download/2060/13252/file/CPI2016_FullDataSetWithRegionalTa
bles.xlsx 

Τα αποτελέσματα του 2015, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών διαστημάτων εμπιστοσύνης 
(ανώτατα και κατώτατα όρια) διατίθενται στον ιστότοπο: 

http://files.transparency.org/content/download/1950/12812/file/2015_CPI_DataMethodologyZIP.zip 
84 https://ec.europa.eu/info/files/european-semester-thematic-factsheet-corruption-2016_en 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000161/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) και Nikos Androulakis (S&D) 

Θέμα: Ερώτηση σχετικά με την προσπάθεια φίμωσης της ελευθερίας του Τύπου στην 
Ελλάδα 

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μία προσπάθεια φίμωσης και τρομοκράτησης 
δημοσιογράφων και σκιτσογράφων από μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Τελευταίο 
παράδειγμα αποτελεί η σύλληψη διευθυντή εφημερίδας, μέσα στα γραφεία της 
εφημερίδας και η εκδίκαση αγωγής κατά σκιτσογράφου με αίτημα για αποζημίωση ύψους 
2 000 000 ευρώ. Η ανωτέρω κατάσταση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την απουσία 
θεσμικού πλαισίου προστασίας των ΜΜΕ και της ελεύθερης έκφρασης δημοσιογράφων σε 
επίπεδο ΕΕ. Σε συνέχεια δε, παλαιότερης ενημέρωσης/δέσμευσης του Επιτρόπου Έττιγκερ 
σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής ανεξάρτητης αρχής η οποία θα μπορεί να ελέγχει τα 
κράτη μέλη, ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Πώς τοποθετείται απέναντι στη γενίκευση των φαινομένων τρομοκράτησης μέσω της 
δικαιοσύνης «αντιφρονούντων» δημοσιογράφων και σκιτσογράφων από κυβερνήσεις 
κρατών μελών; 

2. Πότε αναμένεται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ΜΜΕ και της 
ελευθερίας έκφρασης σε επίπεδο ΕΕ και η λειτουργεία ενός μηχανισμού ελέγχου και 
κυρώσεων για τα κράτη μέλη που δε σέβονται τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000161/2017 
2016Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Ansip 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(23.2.2017) 
 
 

Η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα 
που κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δεν εφαρμόζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με 
το άρθρο 51 παράγραφος 1, ο Χάρτης απευθύνεται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά 
εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό δεν ισχύει στην 
περίπτωση της κατάστασης που περιγράφεται. 

 

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των προβλημάτων όσον αφορά την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε διάφορα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας. Γνωρίζει επίσης τα προβλήματα των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των 
μέσων ενημέρωσης που σχετίζονται με τους νόμους περί συκοφαντικής δυσφήμησης. Το 
ετήσιο συμπόσιο της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτέλεσε ευκαιρία για να 
συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.  Τα συμπεράσματά του καλούν τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δράση για την «πρόληψη της αυτολογοκρισίας αντιμετωπίζοντας τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις δυσφήμησης και τις 
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στις δημοσιογραφικές δραστηριότητες και στην ελευθερία των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και στην πολυφωνία».85 Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε 
επίσης από πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ που διαχειρίζεται το Διεθνές Ινστιτούτο 
Τύπου86.   

 

Εφαρμόζεται ήδη ανεξάρτητη παρακολούθηση των κινδύνων για την πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης. Την παρακολούθηση διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο και αυτή χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Τα τελευταία αποτελέσματά της 
αναμένονται να δημοσιοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 201787. Τα πορίσματά της είναι 
ανεξάρτητα και μη δεσμευτικά για την Επιτροπή και δεν συνδέονται με κανέναν μηχανισμό 
επιβολής κυρώσεων.   

 

 

                                                           
85 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/2016-fundamental-

colloquium-conclusions_40602.pdf 
86 http://legaldb.freemedia.at/defamation-laws-in-europe/ 
87 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-pluralism-monitor-mpm 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000086/2017 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Μέτρα αποτροπής κινδύνων για τη ζωή των προσφύγων από το ψύχος στους 
καταυλισμούς στα ελληνικά νησιά 

Σχετικά με την απαράδεκτη κατάσταση των προσφύγων στους καταυλισμούς στην Ελλάδα, 
και ιδίως στα νησιά, όπου κινδυνεύουν από το δριμύ ψύχος, η Ν. Μπερτό δήλωσε ότι η 
κατάσταση είναι ανεπαρκής και υπενθύμισε ότι η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών 
υποδοχής, καθώς και η διαχείριση των προσφυγικών κέντρων στην Ελλάδα, είναι πρώτα 
απ’ όλα ευθύνη των ελληνικών αρχών.    Παράλληλα τόνισε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί 
στενά την κατάσταση, έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων χώρων 
υποδοχής για τους πρόσφυγες στα νησιά και κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τις ελληνικές 
αρχές και είναι έτοιμη να παράσχει «οικονομική και τεχνική στήριξη». 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ποια βήματα ακολούθησε μέχρι σήμερα, για να εγκαλέσει τις ελληνικές αρχές στο 
θέμα της διαβίωσης των προσφύγων; 

2. Με ποιον τρόπο “παρακολουθεί στενά την κατάσταση”, όπως δήλωσε η Ν. Μπερτό, 
και ιδίως όσον αφορά στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
κονδυλίων; 

3. Τι προτίθεται να κάνει από εδώ και στο εξής, ενόψει και του κατεπείγοντος της 
κατάστασης, δεδομένου ότι κινδυνεύουν πολλές ζωές προσφύγων, που ζουν σε σκηνές 
μέσα στον βαρύ χειμώνα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000086/2017 
Απάντηση του κ. Στυλιανίδη 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(15.3.2017)  

 
Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης σε όλες τις εγκαταστάσεις και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να στηρίξει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση των 
ανθρωπιστικών αναγκών επιτόπου λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες του 
χειμώνα. 

Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες άμεσες δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης στα 
νησιά· συγκεκριμένα, τα πλέον ευάλωτα άτομα μεταφέρθηκαν σε χώρους υποδοχής 
προσαρμοσμένους στις χειμερινές συνθήκες, οι ευάλωτοι αιτούντες άσυλο μεταφέρθηκαν 
στην ηπειρωτική χώρα και ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού εστάλη στη Λέσβο. Οι εταίροι 
στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας88 που λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) έχουν ήδη παράσχει πολλά μη επισιτιστικά είδη, 
όπως χειμερινό ρουχισμό, υπνόσακους και κουβέρτες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος 
των αναγκών και έχουν επίσης λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή έχει καταστήσει 
σαφές ότι είναι πρόθυμη να κινητοποιήσει κονδύλια για τη λήψη περαιτέρω μέτρων 
έκτακτης ανάγκης με στόχο την υποστήριξη των ελληνικών αρχών. 

Επιπλέον, η προσαρμογή των καταυλισμών που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα στις 
χειμερινές συνθήκες αποτελεί προτεραιότητα, με δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών. Στις εν λόγω 
δραστηριότητες συγκαταλέγονταν η εγκατάσταση νέων και πλήρως εξοπλισμένων 
κοντέινερ, η ανακαίνιση κτιρίων και η δημιουργία διαμερισμάτων για τη διαβίωσή τους, 
καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης. Μέχρι σήμερα, 30 
εγκαταστάσεις που φιλοξενούν περισσότερα από 15 000 άτομα έχουν προσαρμοστεί 
πλήρως στις χειμερινές συνθήκες, πέντε εγκαταστάσεις έχουν προσαρμοστεί εν μέρει στις 
χειμερινές συνθήκες, ενώ τα άτομα που διέμεναν στις εγκαταστάσεις που δεν ήταν πλήρως 
προσαρμοσμένες στις χειμερινές συνθήκες έχουν μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις 
προσωρινής στέγασης, όπως ξενοδοχεία, διαμερίσματα και κοντέινερ89. 

Όσον αφορά τη διαφανή και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, όλες οι ΜΚΟ και 
οι διεθνείς οργανώσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα 
στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από το ESI παρακολουθούνται τακτικά από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στον 
τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που βρίσκονται στην Ελλάδα και υπόκεινται σε 
τακτικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και ο μέγιστος δυνατός 
ανθρωπιστικός αντίκτυπος90. 

                                                           
88 Ηνωμένα Έθνη, μη κυβερνητικές και διεθνείς οργανώσεις 
89 Στοιχεία που ελήφθησαν από την UNHCR για την κατάσταση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 
90 Έχουν ήδη δρομολογηθεί τρεις έλεγχοι. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009576/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Περί προτάσεως της Επιτροπής για ενεργοποίηση του κανονισμού του 
Δουβλίνου στην Ελλάδα 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή πρότεινε τη σταδιακή ενεργοποίηση από τις 15 
Μαρτίου 2017 του κανονισμού του Δουβλίνου για την Ελλάδα, που σημαίνει ότι η χώρα θα 
πρέπει να δέχεται πίσω τους παράτυπους μετανάστες και αιτούντες άσυλο που μπαίνουν 
στην ΕΕ από την ελληνική επικράτεια και συλλαμβάνονται σε άλλα κράτη μέλη. Ο 
κανονισμός του Δουβλίνου δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 2011 μετά από απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η χώρα δεν μπορούσε να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Στη δε χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου η 
συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε με αίτημα του Ιταλού Πρωθυπουργού Πάολο 
Τζεντιλόνι. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Πώς στηρίζει την πρότασή της για ενεργοποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου στην 
Ελλάδα, δεδομένης της έξαρσης των μετακινήσεων μεταναστών και προσφύγων; 

2. Είναι σύμφωνη με τις τελευταίες αποφάσεις και τη συμφωνηθείσα στρατηγική του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με το μεταναστευτικό; 

3. Ποιος είναι ο προτεινόμενος σχεδιασμός και η υποδομή για την εκτέλεση μίας τέτοιας 
απόφασης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-009576/2016 

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής 
(26.4.2017) 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει συνολική μεταναστευτική πολιτική. Η επιστροφή στην 
πλήρη λειτουργία του συστήματος του Δουβλίνου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
στρατηγικής για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και για να εξασφαλισθεί 
η κανονική λειτουργία του χώρου Σένγκεν. 

Στη σύσταση τής 8ης Δεκεμβρίου 201691, η Επιτροπή συνέστησε ότι πρέπει να επιστρέψει 
στην Ελλάδα κάθε αιτών άσυλο που εισήλθε στην ΕΕ από την Ελλάδα και μετέβη σε άλλο 
κράτος μέλος μόνον για όσους εισήλθαν μετά τις 15 Μαρτίου 2017 εξαιρουμένων των 
ευάλωτων αιτούντων. 

Με βάση τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε από την Ελλάδα, 
ταυτόχρονα όμως, εξαιτίας των μεταναστευτικών πιέσεων που εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει και των συνεχών ελλείψεων, η Επιτροπή συνέστησε σταδιακή επανέναρξη 
των μεταφορών των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου. 
Επιπλέον, οι μεταφορές μπορούν να αρχίσουν μόνον εάν πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις και εάν παρασχεθούν ατομικές διασφαλίσεις από τις ελληνικές αρχές. Υπό 
την προϋπόθεση ότι το επίπεδο των δευτερογενών μετακινήσεων από την Ελλάδα προς 
άλλα κράτη μέλη θα παραμείνει περιορισμένο, ο αριθμός των εν δυνάμει μεταφορών προς 
την Ελλάδα δεν αναμένεται να είναι μεγάλος. 

Η Επιτροπή, οι οργανισμοί της ΕΕ και τα κράτη μέλη παρέχουν χρηματοδοτική, τεχνική και 
υλική στήριξη στην Ελλάδα ώστε να συμμορφώνεται πλήρως με τις οικείες νομικές 
υποχρεώσεις σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ για το άσυλο και, ως εκ τούτου, δύναται να 
συμμετέχει εκ νέου στο σύστημα του Δουβλίνου. 

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) είναι σε 
ετοιμότητα να στηρίξουν την Ελλάδα ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της σύστασης με 
ενιαία και απλουστευμένη διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη, κατά τρόπο που να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελλάδας. Στις 2 Μαρτίου 
2017 πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου 
μονάδων του Δουβλίνου για να συζητηθούν οι πτυχές συνεργασίας προς τον σκοπό αυτό. 

Την ευθύνη της απόφασης για την επανέναρξη των μεταφορών σε ατομικές περιπτώσεις 
φέρουν αποκλειστικά οι αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή, ωστόσο, θα παρακολουθεί 
διαρκώς την κατάσταση και θα επικαιροποιήσει την σύστασή της, εάν είναι απαραίτητο. 

Τέλος, είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη να τηρούν την υποχρέωσή τους για 
μετεγκατάσταση όλων των επιλέξιμων αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα92 και να 
αναπτύσσουν ομάδες εμπειρογνωμόνων. 

                                                           
91 C(2016) 8525 final. 
92 COM(2017) 202 final και COM(2016) 202 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009575/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Αποτελεσματικός τεχνικός έλεγχος για τη κατανάλωση καυσίμων 

Mία νέα έρευνα που εκπόνησε το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών (ΙCCT) από 
κοινού με την ολλανδική Οργάνωση Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Ερευνών αναδεικνύει 
ότι, σύμφωνα με μετρήσεις, η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ανά αυτοκίνητο 
ξεπέρασε το 2015 τα όσα αναγράφονται στις προδιαγραφές των μοντέλων που δίνονται 
στην κυκλοφορία κατά 42% (κατά μέσο όρο). Αποτέλεσμα αυτού οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 
να δαπανούν ετησίως πολύ μεγαλύτερα ποσά για τα καύσιμά τους από αυτά που 
υπόσχονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Αποδεικνύεται ως εκ τούτου ότι το ευρωπαϊκό 
σύστημα τεχνικού ελέγχου, που εφαρμόζεται για την μέτρηση της κατανάλωσης των 
αυτοκινήτων, δεν είναι αποδοτικό ή ακριβές και, πάντως, έχει καταστεί παρωχημένο. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Προτίθεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, με σκοπό την παραγωγή πράξης της  
Ένωσης (Οδηγία/Κανονισμός), προκειμένου να θεσπισθούν ειδικότεροι κανόνες που 
θα προστατεύουν τον μέσο καταναλωτή οδηγό ιδιοκτήτη αυτοκινήτου από τις 
παραπλανητικές πρακτικές των αυτοκινητοβιομηχανιών για τις καταναλώσεις 
καυσίμων, σε επίπεδο προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου;  

2. Ποιες κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν στις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να 
αποφευχθούν τέτοιες πρακτικές, όπως οι σκανδαλωδώς παραποιημένες τιμές 
εκπομπών ρύπων από τη γερμανική Volkswagen, που αναδείχθηκε πέρυσι; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  

E-009575/2016 

Απάντηση της κ. Bieńkowska 

εξ ονόματος της Επιτροπής  

(28.3.2017) 

Η Επιτροπή γνωρίζει τη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών 
Μεταφορών (ICCT). Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του διευρυνόμενου 
χάσματος μεταξύ της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων κατά την 
οδήγηση και των αντίστοιχων εργαστηριακών μετρήσεων, η Επιτροπή πρότεινε δύο κύρια 
μέτρα. 

 
Πρώτον, ανέπτυξε και εισήγαγε μια νέα διαδικασία δοκιμής για την έγκριση τύπου οχημάτων, 
την Παγκόσμια Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (ΠΔΔΕΟ), η εφαρμογή της οποίας 
θα είναι υποχρεωτική από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Μέσω της ΠΔΔΕΟ οι τιμές 
κατανάλωσης καυσίμου που μετρώνται στο εργαστήριο θα προσεγγίσουν περισσότερο την 
πραγματική κατανάλωση καυσίμου κατά την οδήγηση.  
 

Δεύτερον, πρότεινε νέες διατάξεις σχετικά με την εποπτεία της αγοράς όπως ορίζεται στο 
σχέδιο κανονισμού σχετικά με ένα νέο πλαίσιο έγκρισης τύπου που είναι επί του παρόντος 
υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αφού εγκριθούν, οι εν λόγω 
διατάξεις αναμένεται να διασφαλίσουν την καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ.  

 

Όσον αφορά την παραποίηση των τιμών εκπομπών ρύπων, η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της εφαρμογής αποτελεσματικών, αναλογικών 
και αποτρεπτικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009549/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ 

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, η οποία επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ και τελεί εν 
αναμονή της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, έχει προβεί σε σωρεία 
δηλώσεων, ανακινώντας το υποτιθέμενο «τσάμικο ζήτημα» και υποστηρίζοντας, μεταξύ 
άλλων, ότι «η Ακρόπολη στέκεται ακόμα χάρη στον Αλβανό Αρχιεπίσκοπο της Αθήνας». Οι 
δηλώσεις αυτές συμπληρώνουν τις συνεχείς παραβιάσεις των διεθνών συνθηκών σε σειρά 
θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων της Χειμάρρας, των 
κοιμητηρίων των Ελλήνων πεσόντων στον Β� Παγκόσμιο Πόλεμο και της ΑΟΖ. Ο συνδυασμός 
όλων των παραπάνω γεγονότων παραπέμπει περισσότερο σε οργανωμένη τακτική όξυνσης 
και αμφισβήτησης των διεθνών συνθηκών εκ μέρους της Αλβανίας. Οι θέσεις αυτές δεν 
συμβάλλουν στην ομαλότητα, που έχει ανάγκη ηπεριοχή των Βαλκανίων. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Οι δηλώσεις και οι κινήσεις αυτές είναι συμβατές με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και 
τις προϋποθέσεις για την ένταξη ενός κράτους στην ΕΕ; 

– Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να εκλείψουν τέτοιες προκλήσεις από ένα υπό 
ένταξη κράτος;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  

E-009575/2016 

Απάντηση της κ. Bieńkowska 

εξ ονόματος της Επιτροπής  

(28.3.2017) 

 

 

Η Επιτροπή γνωρίζει τη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών 
Μεταφορών (ICCT). Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του διευρυνόμενου 
χάσματος μεταξύ της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων κατά την 
οδήγηση και των αντίστοιχων εργαστηριακών μετρήσεων, η Επιτροπή πρότεινε δύο κύρια 
μέτρα. 

 
Πρώτον, ανέπτυξε και εισήγαγε μια νέα διαδικασία δοκιμής για την έγκριση τύπου οχημάτων, 
την Παγκόσμια Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (ΠΔΔΕΟ), η εφαρμογή της οποίας 
θα είναι υποχρεωτική από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Μέσω της ΠΔΔΕΟ οι τιμές 
κατανάλωσης καυσίμου που μετρώνται στο εργαστήριο θα προσεγγίσουν περισσότερο την 
πραγματική κατανάλωση καυσίμου κατά την οδήγηση.  
 

Δεύτερον, πρότεινε νέες διατάξεις σχετικά με την εποπτεία της αγοράς όπως ορίζεται στο 
σχέδιο κανονισμού σχετικά με ένα νέο πλαίσιο έγκρισης τύπου που είναι επί του παρόντος 
υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αφού εγκριθούν, οι εν λόγω 
διατάξεις αναμένεται να διασφαλίσουν την καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ.  

 

Όσον αφορά την παραποίηση των τιμών εκπομπών ρύπων, η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της εφαρμογής αποτελεσματικών, αναλογικών 
και αποτρεπτικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου. 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008867/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ανάπτυξη του τουρισμού και πολιτική στα τέλη αεροδρομίου 

Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους (low cost) αποτελούν την επιλογή 
εκατομμυρίων τουριστών πολιτών EE για τις μετακινήσεις τους. Η παρουσία δε αυτών των 
εταιρειών είναι ιδιαιτέρως υποβοηθητική για τις κατ' εξοχήν τουριστικές χώρες, όπως η 
Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες-προορισμούς. Οι 
συγκεκριμένες εταιρείες, όπως η Ryanair, επιζητούν τη μείωση ή πάντως τη μη αύξηση των 
τελών αεροδρομίου. Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair 
προανήγγειλε τη μείωση της παρουσίας της στην Ελλάδα το 2017, με συρρίκνωση της 
δραστηριότητάς της κατά 2%, λόγω των υψηλών τελών αεροδρομίου. Η δε ανάδοχος των 
14 επαρχιακών αεροδρομίων Fraport ανακοίνωσε ήδη αύξηση των τελών αεροδρομίου 
κατά 13 ευρώ, η οποία επικυρώθηκε από Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει είτε για τη θέσπιση ενιαίας πολιτικής στην επιβολή των 
τελών αεροδρομίου είτε για την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης είτε για την 
ελεύθερη και ευχερή διακίνηση των πολιτών εντός ΕΕ; 

2. Ποιες πολιτικές σκοπεύει να προτείνει για την ανάπτυξη του τουρισμού με στόχο και 
τους πολίτες τρίτων και συνδεδεμένων χωρών; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 

E-008867/2016 

Απάντηση της κας Bulc 

εξ ονόματος της Επιτροπής 

(1.3.2017) 

1. Τα αερολιμενικά τέλη είναι αποτέλεσμα εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
αερολιμένων και αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, η παρέμβαση της κυβέρνησης στη 
διαδικασία αυτή μπορεί να είναι επωφελής, όταν δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός 
μεταξύ των αερολιμένων. Η οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη93 παρέχει ένα κοινό πλαίσιο 
για τη ρύθμιση των αερολιμενικών τελών στην ΕΕ. Εφαρμόζεται σε όλους τους αερολιμένες 
της ΕΕ/του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, οι οποίοι εξυπηρετούν 
περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. 

Ενώ η οδηγία δεν παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να θέσει ή να επιβάλλει ανώτατα 
όρια για τα αερολιμενικά τέλη σε συγκεκριμένους αερολιμένες, ορίζει ελάχιστα πρότυπα 
διαφάνειας, απαγόρευσης των διακρίσεων και διαβούλευσης σε σχέση με τον καθορισμό 
των εν λόγω τελών. Απαιτεί επίσης τη σύσταση ανεξάρτητης εποπτικής αρχής σε κάθε 
κράτος μέλος. Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή είναι Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
Επίσης, η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την οδηγία και 
λαμβάνει μέτρα για την τήρηση των σχετικών απαιτήσεών, εφόσον παραστεί ανάγκη. Όπως 
ανακοινώθηκε στην στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη, η Επιτροπή έχει 
δρομολογήσει μια εις βάθος αξιολόγηση της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη, που θα 
ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 2017. 

2. Από το 2010, η Επιτροπή υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της 
Ευρώπης ως προορισμού, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ των 
δράσεων αυτών, δύο εκστρατείες προώθησης δρομολογήθηκαν το 2012 και το 201594. Η 
Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (ETC), το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, την UNESCO, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τον κλάδο για την από 
κοινού δημιουργία εμπορικού σήματος, την προβολή και προώθηση του διακρατικού και 
διαπεριφερειακού τουρισμού. Το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 και το Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα αποτελέσουν επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για την 
προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών σε προορισμούς της ΕΕ. 

 

 

 

 

                                                           
93 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0012 
94 http://europa.eu/readyforeurope/#/ 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008556/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ανάκτηση των ποσών υπέρβασης της δαπάνης  (clawback) στον τομέα των 
ελληνικών φαρμακευτικών δαπανών 

Σε σχέση με την γραπτή ερώτησή μου P-001947/2016, η εισαγωγή της πρόβλεψης του 
στόχου για μείωση κατά 30 % της  ανάκτησης που έχει επιβληθεί στις ελληνικές 
φαρμακευτικές δαπάνες για το 2017 σε σχέση με το 2016, και του επιπλέον 30 % για το 
2018 έναντι του 2017, είναι ευπρόσδεκτη, όπως και η ενσωμάτωση της εν λόγω διάταξης 
στο σχέδιο εθνικού προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2017.  

Είναι πρωταρχικής σημασίας η Επιτροπή να ελέγχει εκ του σύνεγγυς ότι η αυτή η μείωση 
κατά 30 % της ανάκτησης θα επιτευχθεί μέσω διαρθρωτικών και μόνιμων μέτρων που θα 
βοηθήσουν την ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία να ανακάμψει και να επενδύσει 
σύμφωνα με τις πραγματικές της δυνατότητες.  Η διασφάλιση της βιωσιμότητας της 
δεύτερης πιο δυναμικής εξαγωγικής αγοράς της Ελλάδας είναι ζωτικής σημασίας για την 
πρόσβαση στα φάρμακα σε προσιτές τιμές και την προώθηση της καινοτομίας.  

1. Σκοπεύει η Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνημένων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μείωση της ανάκτησης, όπως των θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων, του νομικού πλαισίου της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα 
καινοτόμα φάρμακα και της θέσπισης οργάνωσης για την αξιολόγησης της τεχνολογίας 
υγείας (ΑΤΥ);  

2. Θα γίνει αποδεκτή η τεχνητή μείωση κατά 30 %, για παράδειγμα, μεταφέροντας τη 
μείωση της ανάκτησης στις αυξημένες υποχρεωτικές εκπτώσεις; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-008556/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(9.2.2017) 
 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των 
κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης. Συνεπώς, επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του πληθυσμού τους στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρόθεση του ελληνικού Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει τη 
σχέση κόστους-αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και την 
προσβασιμότητα σε αυτές, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης του πληθυσμού, αλλά και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος. Για 
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή στηρίζει τη δέσμευση των αρχών να συνεχίσουν τη 
μεταρρύθμιση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων με τον 
εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών αξιοποιώντας τη διαπραγματευτική επιτροπή 
για την εκπόνηση συμφωνιών για τη σχέση τιμής-όγκου συναλλαγών και/ή συμφωνιών 
επιμερισμού του κινδύνου, με τη σύσταση κέντρου αξιολόγησης των τεχνολογιών της 
υγείας (HTA) προκειμένου να αξιολογείται το για ποια προϊόντα θα επιστρέφονται οι 
δαπάνες και με τη διαχείριση της ζήτησης για φαρμακευτικά προϊόντα και υγειονομική 
περίθαλψη μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Επιπλέον, με το Μνημόνιο Συνεννόησης, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν 
διαρθρωτικά μέτρα με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
υγείας, ως μέσο για τον περιορισμό των δαπανών προκειμένου να διασφαλιστεί η μείωση 
των υπερβολικών δαπανών για φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά επίσης για διαγνωστικά μέσα 
και ιδιωτικές κλινικές, για το 2017, τουλάχιστον κατά 30 τοις εκατό σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος95. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που 
έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας το οποίο 
στηρίζεται με χρηματοδοτική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). 

 

 

                                                           
95 http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/smou_el.pdf 
 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008180/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Δηλώσεις Προέδρου της Τουρκίας για εδαφικό καθεστώς του Αιγαίου 

Στα τέλη του Σεπτέμβριου, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε μια 
καινοφανή δήλωση αμφισβήτησης της Διεθνούς Συνθήκης της Λωζάννης, που υπογράφηκε 
το 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και -μεταξύ άλλων- προσδιόρισε το καθεστώς του 
Αιγαίου και των νησιών του. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε πως «Το 1920 μας 
έδειξαν τη Συνθήκη των Σεβρών για να μας πείσουν το 1923 για τη Συνθήκη της Λωζάννης. 
Και κάποιοι προσπάθησαν να μας το παρουσιάσουν αυτό ως νίκη».«Με τη Συνθήκη της 
Λωζάννης» δώσαμε στους Έλληνες τα νησιά, που αν φωνάξεις από τις ακτές του Αιγαίου, 
θα ακουστείς απέναντι». Να σημειωθεί πως, παρόλο που στη νέα Σύμβαση για το Δίκαιο 
της Θάλασσας (του 1982) αναφέρεται ρητά, στο άρθρο 121, ότι όλα τα νησιά διαθέτουν 
ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ ενός νησιού καθορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζεται και 
για τις ηπειρωτικές περιοχές, η Τουρκία αρνείται να προβεί στην οριοθέτηση της ΑΟΖ στο 
Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Πως προτίθεται να δράσει προκειμένου να προασπισθεί τα ελληνικά σύνορα, που αν 
μη τι άλλο αποτελούν και το νοτιοανατολικό άκρο της ΕΕ; 

2. Πως δύναται να αντιμετωπίσει εξόφθαλμες προκλήσεις που θέτουν σε αμφισβήτηση 
την εδαφική κυριαρχία της ΕΕ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E-007688/2016 
E-008180/2016 

E-009031/2016 

Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(14.2.2017) 
 
 

Όπως αναφέρει η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση P-7398/2016: «Στην 
ετήσια έκθεσή της για την Τουρκία96, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο 
διαπραγμάτευσης και προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου, το Συμβούλιο 
επανέλαβε ότι η Τουρκία πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά στην ανάπτυξη σχέσεων 
καλής γειτονίας και σε ειρηνική επίλυση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, εφόσον χρειάζεται, στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εξέφρασε εκ νέου σοβαρή ανησυχία και κάλεσε την Τουρκία να 
αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια κατά κράτους μέλους ή αιτία προστριβής ή 
ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των 
διαφορών. 

Πρέπει να αποφεύγονται δηλώσεις που επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007811/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδότηση μικροπιστώσεων στην ΕΕ 

Οι μικροπιστώσεις (που αποτελούν επιμέρους όρο της έννοιας των microfinance) 
αποτελούν μια σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης, που αποβλέπει στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας. Δίνουν, δηλαδή, τη δυνατότητα ακόμη και σε άπορους ανθρώπους να 
λάβουν μικροδάνεια, για τα οποία δεν προαπαιτούνται αυστηρές εγγυήσεις (όπως οι 
εμπράγματες ασφάλειες επί των ακινήτων τους). Οι ελληνικές τράπεζες αδυνατούν, αφενός 
λόγω του υψηλού ρίσκου του δανεισμού σε ευπαθείς ομάδες και της αδυναμίας παροχής 
μη χρηματοοικονομικής υποστήριξης στους μικροδανειολήπτες, αφετέρου δε λόγω της 
έλλειψης ρευστότητας που παρουσιάζουν, να χορηγήσουν τέτοιας μορφής μικροδάνεια, 
δημιουργώντας κενό στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ύψους 145,6 εκατομμυρίων 
ευρώ και οδηγώντας την ελληνική επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση την ελληνική 
οικονομία σε πιο δυσχερή από την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να ανακινηθεί η νομοθετική 
διαδικασία για την παραγωγή πράξης της Ενώσεως (οδηγία/κανονισμός) προκειμένου 
να θεσπισθούν ειδικότεροι κανόνες που θα ρυθμίζουν και θα επιτρέπουν την 
χορήγηση μικροδανείων τόσο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και από άλλης 
μορφής επιχειρήσεις; 

2. Ποιες επιχειρήσεις θα δύνανται να παρέχουν μικροδάνεια, εκτός από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ποιες θεσμικές εγγυήσεις θα διέπουν τη λειτουργία τους 
και ποιο θα είναι το πλαίσιό της; 

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή όσον αφορά την κάλυψη του χρηματοδοτικού 
κενού; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-007811/2016 
Απάντηση του Αντιπροέδρου Dombrovskis 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(22.12.2016) 
1. Η χορήγηση δανείων σε μικροεπιχειρήσεις ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ, εφόσον παρέχεται 
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για 
την καταναλωτική πίστη97. Ωστόσο, οι καταναλωτές που συνάπτουν σύμβαση ενυπόθηκου 
δανείου διττού σκοπού εν μέρει για προσωπική τους χρήση και εν μέρει για την άσκηση της 
εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας, μπορούν, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, να επωφελούνται από τις εγγυήσεις που περιέχονται στην οδηγία 
για την ενυπόθηκη πίστη98.  

2. Ελλείψει ενωσιακών κανόνων, εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση μικροπιστώσεων από μη 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Με την πρωτοβουλία για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή σχεδιάζει την 
κινητοποίηση και διοχέτευση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στα διάφορα στάδια 
της ανάπτυξής τους. Μία από τις δράσεις πολιτικής προωθεί την αναπαραγωγή 
επιτυχημένων εθνικών προσεγγίσεων που βοηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, να εντοπίζουν, να 
κατανοούν και να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, ορισμένες εκ 
των οποίων είναι ενδεδειγμένες, όπως η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων.  

3. Οι μικροχρηματοδοτήσεις Progress, ο προκάτοχος του προγράμματος για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)99, έχουν ήδη συμβάλει στη δημιουργία ή 
τη διατήρηση περισσότερων από 50 000 θέσεων εργασίας σε 23 κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
αναμένει από τον νέο μηχανισμό EaSI να εξακολουθήσει να αξιοποιεί το δυναμικό της 
μικροχρηματοδότησης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

Ο προηγούμενος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (EPMF) έχει συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση 
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης για τις 
ευάλωτες ομάδες. Χάρη στις βελτιώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος 
EaSI (μεταξύ άλλων, υψηλότερο ποσοστό εγγύησης έως 80% και ανώτατο ποσοστό 
εγγύησης έως 30%, τα οποία ήταν αντίστοιχα 75% και 25% στο πλαίσιο του προηγούμενου 
μηχανισμού EPMF), η Επιτροπή αναμένει ότι η πρόσβαση μειονεκτουσών ομάδων θα είναι 
ακόμη μεγαλύτερη. 
                                                           
97 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, 

για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 133/66 της 22.5.2008, σ. 66-92. 

98 Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, 
σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010, ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34-85. 

99 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1296&qid=1482237139160&from=EN 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007778/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: 274 δήμοι στην Ελλάδα χωρίς πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 

Τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. 

Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα προγράμματα κοινωφελούς  
εργασίας στο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής προώθησης της απασχόλησης. 

Τα πιλοτικά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους σε α΄ φάση έχουν ξεκινήσει 
και αναμένονται σε 34 δήμους  ακόμη, που  έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το ΕΚΤ. 

Όμως παραμένουν 274 δήμοι χωρίς πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και πιθανόν χωρίς 
σίγουρη χρηματοδότηση. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Γιατί το ΕΚΤ χρηματοδοτεί μόνο 42000 θέσεις μέσω κοινωφελούς εργασίας και όχι το 
σύνολο που έχει διαπιστωθεί από τον μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών εργασίας; 

Ποιος είναι ο μηχανισμός αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας  και πότε 
πρέπει να γίνει για τους 17 και 34 δήμους που θα εφαρμοστεί καταρχήν, ώστε να επεκταθεί 
και στους άλλους 274 δήμους σε όλη την Ελλάδα; 

Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράμματος 
κοινωφελούς εργασίας μόνο στις ειδικότητες Πληροφορική και Κοινωνική Οικονομία, και 
μάλιστα χωρίς επίδομα κατάρτισης  για τους ωφελούμενους; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-007778/2016 
Απάντηση της κυρίας Thyssen 
εξ ονόματος της Επιτροπής  
(20.12.2016) 
 

 
Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ100, την 
πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή και τον έλεγχο των πράξεων στα προγράμματα την 
έχουν τα κράτη μέλη, μέσω των δικών τους συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. 

 

Ο αριθμός των θέσεων του προγράμματος είναι περιορισμένος, διότι και η διαθέσιμη 
χρηματοδότηση είναι περιορισμένη. 

 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) παρέχει στις ελληνικές αρχές τεχνική βοήθεια όσον 
αφορά την υλοποίηση και την αποτίμηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησής του. Ενώ οι πιλοτικές φάσεις του προγράμματος αφορούσαν 51 δήμους, 
προβλέπεται η ανάπτυξή του, σε εθνικό επίπεδο, σε 274 δήμους. Η διαδικασία επέκτασης 
του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο σε όλους τους δήμους έχει ξεκινήσει και θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. 

 

Όσον αφορά το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται η κυρία βουλευτής, διευκρινίζεται ότι οι 
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε εργάσιμη εβδομάδα 5 ημερών είτε 
εργάσιμη εβδομάδα 4 ημερών με μία 5η ημέρα κατάρτισης ως αναπόσπαστο στοιχείο 
ενεργοποίησης του προγράμματος. Το επίδομα που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες είναι το 
ίδιο, ανεξάρτητα από τη μορφή συμμετοχής που θα επιλέξουν. Η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει 
τις ελληνικές αρχές να επεκτείνουν τα μέτρα κατάρτισης και ενεργοποίησης που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα και πέραν των ειδικοτήτων της πληροφορικής και της 
κοινωνικής οικονομίας, με βάση δυναμικούς τομείς που προσδιορίζονται από τον 
Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007626/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Συμβάσεις Ελληνικής Κυβέρνησης - ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών για τη στήριξη 
της υλοποίησης του 3ου προγράμματος 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη από διεθνείς 
οργανισμούς, προκειμένου να προχωρήσει σε αποφάσεις για πολιτικές και για 
μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, βάσει των δεσμεύσεων του 3ου προγράμματος. 
Ορισμένοι από τους οργανισμούς αυτούς είναι: η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, το ILO, το 
Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, κ.λπ. 

Εξ όσων γνωρίζουμε, η διαδικασία κινείται μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από 
αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου να συναφθούν οι απαραίτητες 
συμβάσεις. 

Ζητούμε ενημέρωση σχετικά με αυτή τη διαδικασία και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται 
σήμερα η σύναψη συμφωνιών ή η υλοποίησή τους και ζητούνται από την Επιτροπή: 

– Τα έγγραφα των αιτημάτων της ελληνικής κυβέρνησης (των αντίστοιχων υπουργείων), 
προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τους παραπάνω οργανισμούς ή και άλλους, 

– Οι συμβάσεις που τυχόν έχουν συναφθεί ή αντίστοιχα έγγραφα τα οποία αναφέρουν 
το αντικείμενο της σύμβασης, το παραδοτέο, το χρονοδιάγραμμα και το ύψος της κάθε 
σύμβασης καθώς και ο κωδικός πληρωμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007449/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ιδιωτικοποίηση εταιρειών ύδρευσης στην Ελλάδα 

H ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στη μεταβίβαση της Εταιρείας Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης της Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) και της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της 
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), στο λεγόμενο «υπερταμείο», εγκρίνοντας την πώληση του 11% της 
ΕΥΔΑΠ και του 23% της ΕΥΑΘ. Με τη μεταβίβαση αυτή, ο έλεγχος των υπηρεσιών περνάει 
σε έναν φορέα που δεν είναι δημόσιος, με προφανή σκοπό ιδιωτικοποίησης.  Έτσι, 
απόλλυται ο δημόσιος χαρακτήρας των υδάτινων πόρων, αφού δεν θα μπορεί το δημόσιο 
να ελέγχει τη διοίκηση αυτών. Η ύδρευση αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας που είναι 
απολύτως αναγκαία για τη διαβίωση και την υγιεινή των πολιτών και δεν μπορεί να 
αποσπαστεί από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Πώς θα κινηθεί ώστε η ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης να διασφαλίζει 
ταυτόχρονα το δημόσιο χαρακτήρα των υδάτινων πόρων; 

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική  παροχή 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους  πολίτες και η κλιμακωτή 
τιμολόγησή τους θα εξυπηρετεί την ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των 
πολιτών σε καθαρό νερό, σε μία εποχή που υπάρχει έκδηλη λειψυδρία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-007449/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(6.3.2017) 
 
 

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται σχέδια για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου του τομέα, δεν 
έχουν εξελιχθεί από το 2014 που εγκαταλείφθηκαν οι διαγωνισμοί για την ιδιωτικοποίηση 
των δύο μεγάλων εταιρειών ύδρευσης Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ 
αντίστοιχα). Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν το 2015 να 
αξιολογήσουν το κανονιστικό πλαίσιο και να προτείνουν σχέδιο για τη μεταρρύθμισή του 
με τη χρήση τεχνικής βοήθειας. 

 

Ο σκοπός των σχετικών ειδικών όρων πολιτικής στο συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας 
του Ιουνίου 2016 (ΣΜΣ)101 είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος ύδρευσης και 
αποχέτευσης, κυρίως με την ενίσχυση του οικονομικού κανονιστικού τμήματος της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ). Η Γραμματεία αποτελείται από τέσσερις διευθύνσεις και 
προΐσταται Ειδικός Γραμματέας, που διορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από την κυβέρνηση. Η ΕΓΥ είναι υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων που αφορούν την προστασία και 
διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων αρχών. 

 

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο του Ιουνίου 2016 «Οι αρχές θα λάβουν άμεσα 
μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΓΥ είναι επαρκώς στελεχωμένη ώστε να μπορεί να 
εκτελεί τα καθήκοντά της και θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ΕΓΥ, 
ούτως ώστε να μπορεί να λαμβάνει κανονιστικές αποφάσεις με τον απαραίτητο βαθμό 
αυτονομίας. Η ΕΓΥ θα οριστικοποιήσει, με στήριξη από την τεχνική βοήθεια, τους κανόνες 
χρέωσης για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη 
μεθοδολογία που εκπόνησε η ΕΓΥ το 2014 και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο». 

 

Στόχος της εστίασης στην κανονιστική ρύθμιση του τομέα είναι στην πράξη η προστασία 
του δημόσιου συμφέροντος. Το κατάλληλο κανονιστικό σύστημα θα εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική παροχή νερού και την κατάλληλη τιμολόγηση, βασιζόμενο επίσης στις 
ενωσιακές οδηγίες και τις συναφείς κανονιστικές ρυθμίσεις. 

 

                                                           
101 http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/smou_en.pdf 
 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007416/2016/αναθ.1 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Δυσμενής διάκριση σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών στην ασφάλισή τους 

H ελληνική κυβέρνηση με την ψήφιση του Ν. 4387/2016, όρισε στο άρθρ. 7 πως «η Εθνική 
Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην 
Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά 
το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης» και «το 
ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που 
υπολείπεται των σαράντα ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας 
και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της 
σύνταξης». Δηλαδή, με την συγκεκριμένη ρύθμιση, η  κυβέρνηση εισάγει δυσμενή διάκριση 
μεταξύ των πολιτών τρίτων χωρών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
παραβιάζοντας κατάφωρα το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης των συγκεκριμένων 
πολιτών, καθώς μπορεί για πολίτες τρίτων χωρών να προκύψει σύνταξη μικρότερη από την 
ελληνική εθνική σύνταξη. Σίγουρα δε μικρότερη από την αντίστοιχη πολιτών της ΕΕ που 
έχουν τα ίδια έτη ασφάλισης. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Η θέση ως κριτήριου των ετών παραμονής στη χώρα και όχι μόνο των εισφορών και 
των ετών ασφάλισης παραβιάζει τις αρχές της Ένωσης σχετικά με την ελευθερία 
μετακίνησης και διαμονής; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή, προκειμένου να μη θιγεί το 
θεσμοθετημένο ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης, αφού η σύνταξη των 
συγκεκριμένων πολιτών μπορεί ενίοτε να ανέρχεται ακόμη και στα 300 ευρώ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-007416/2016 
Απάντηση της κ. Thyssen 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(17.3.2017) 
 
 

1) Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό102 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ως εκ τούτου, εναπόκειται 
στη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους να ορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
χορηγούνται οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, κατά την άσκηση αυτής της 
εξουσίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης που 
καθορίζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. 

 

2) Η φύση της «εθνικής σύνταξης» και η ταξινόμησή της για τον σκοπό των κανόνων 
συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ αξιολογείται επί του παρόντος 
από τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε διμερείς συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές. Επομένως, 
η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει οριστική απάντηση όσον αφορά μια πιθανή 
διάκριση που εισάγεται με το κριτήριο της κατοικίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

 

3) Η Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα κατά τις προσπάθειές της για μεταρρυθμίσεις ώστε να 
καταστεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας περισσότερο 
βιώσιμο και αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη διασφάλιση 
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου. Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που 
εισάγει ένα νέο σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αποσκοπεί να διασφαλισθεί 
τόσο η βιωσιμότητα όσο και η επάρκεια των παροχών που καταβάλλονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007085/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Κακοδιαχείριση κονδυλίων για τους πρόσφυγες εκ μέρους της Ελλάδας 

Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο έλληνας Γενικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
Οδυσσέας Βουδούρης παραιτήθηκε, πέντε περίπου μήνες μετά την τοποθέτησή του. 

Σε συνέντευξή του κατήγγειλε ότι «η Νορβηγία... ξοδεύει λιγότερα χρήματα από εμάς και το 
μέσο κόστος ενός πρόσφυγα στη Νορβηγία ανά έτος είναι της τάξεως των 12.000 ευρώ, ενώ 
στην Ελλάδα είναι 15.000 ευρώ». 

Παράλληλα, η Ν. Μπερτό δήλωσε στις 20.9.2016 ότι η Επιτροπή αναμένεται να στείλει έναν 
εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα παράσχει τεχνογνωσία στις αρχές σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων (για τους πρόσφυγες). 

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή: 

– Διαθέτει στοιχεία σε σχέση με τη μη ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων για τους 
πρόσφυγες στην Ελλάδα και ποια; 

– Σκοπεύει να υιοθετήσει μηχανισμό ελέγχου του κόστους ανά πρόσφυγα ώστε να 
περιοριστούν τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και να δίνεται στη δημοσιότητα ο μισθός 
και ο αριθμός των απασχολουμένων στις αντίστοιχες δομές και ΜΚΟ; 

– Για το σύστημα χορήγησης χρηματοδότησης στις κατάλληλες ΜΚΟ, υπάρχει 
μηχανισμός ελέγχου αξιολόγησης του έργου και της αποδοτικότητάς του για τα 
κονδύλια των κεφαλαίων 3 και 4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-007085/2016 
Απάντηση του κ. Στυλιανίδη 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(16.3.2017)  
Η Επιτροπή χρηματοδοτεί με διάφορα μέσα τις δράσεις για την αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα. 

Πρώτον, στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή έχει υπογράψει 
συμφωνίες επιχορήγησης με 14 οργανώσεις103: Η εν λόγω χρηματοδότηση  διοχετεύεται 
μέσω αναγνωρισμένων ανθρωπιστικών οργανώσεων-εταίρων με σημαντικές επιδόσεις 
στην παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης· με τις οργανώσεις αυτές υπογράφονται 
συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης104 ή εμπίπτουν στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής και 
διοικητικής συμφωνίας-πλαισίου105 με τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

Η στήριξη έκτακτης ανάγκης χορηγείται με βάση τις ανάγκες. Η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν χρησιμοποιεί δείκτη κόστους ανά 
πρόσφυγα/αποδέκτη ούτε εντός ούτε εκτός της ΕΕ. Η αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας είναι οι κατευθυντήριες αρχές για τη δράση της ΕΕ. Η 
χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ άμεση βοήθεια προς τους πρόσφυγες μέσω 
προπληρωμένων καρτών πληρωμών στην Ελλάδα αποτελεί συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που στάλθηκαν 
στην Ελλάδα συνεργάζονται στενά με τις οργανώσεις υλοποίησης και παρακολουθούν τα 
έργα, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και ο μέγιστος δυνατός ανθρωπιστικός 
αντίκτυπος. Σε όλες τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ανθρωπιστικές οργανώσεις-
εταίρους διενεργούνται επίσης τακτικοί λογιστικοί έλεγχοι. Τρία έργα στην Ελλάδα 
υποβάλλονται επί του παρόντος σε έλεγχο. 

Δεύτερον, σημαντική χρηματοδότηση έχει επίσης χορηγηθεί στην Ελλάδα μέσω των 
Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων106 για τη βελτίωση της ικανότητας υποδοχής της χώρας. 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες συμβατικούς κανόνες, η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση των έργων που στηρίζονται με χρηματοδότηση της ΕΕ, καθώς και τη 
συμβατότητά τους με τις κατάλληλες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. 

Τα εθνικά προγράμματα υλοποιούνται από τις ελληνικές αρχές (επιμερισμένη διαχείριση) 
και σε αυτές εναπόκειται να θέσουν σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου. 

                                                           
103 Arbeiter Samariter Bund, CARE, Danish Refugee Council, IFRC, International Rescue Committee, 

IOM, Medecins du Monde, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, OXFAM, Save the Children, 
Terre des Hommes, UNHCR και UNICEF. 

104 Η σύναψη συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι εν 
λόγω οργανώσεις πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, ιδίως όσον αφορά 
τη νομική, επιχειρησιακή και οικονομική τους ικανότητα 

105 Χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο 
106 Τόσο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ, όσο και μέσω της βοήθειας 

έκτακτης ανάγκης 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006837/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ανάγκη για άμεσες δράσεις της Επιτροπής για θεσμικές εκτροπές στο θέμα των 
ΜΜΕ στην Ευρώπη 

Η συνταγματική εκτροπή που συμβαίνει στην Ελλάδα σε επίπεδο θεσμών και ατομικών 
δικαιωμάτων και στο θέμα της αδειοδότησης των ΜΜΕ συμπυκνώνεται στη χαρακτηριστική 
δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου ότι “Το αυτονόητο δικαίωμα του ελληνικού λαού 
στην ενημέρωση για τόσο σημαντικά ζητήματα, όπως η χθεσινή σύνοδος, καταπατήθηκε 
από την επιλογή των ιδιωτικών καναλιών να προβάλλουν ή να αποκρύπτουν ό,τι νομίζουν”. 
Η δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου εκφράζει επίσημα τη θέση της κυβέρνησης ότι 
έχει δικαίωμα να επιβάλλει σε δημοσιογράφους και ιδιωτικά κανάλια ακόμη και ποια 
γεγονότα θα προβάλλουν, με ποιον τρόπο και πώς θα τα αξιολογήσουν. 

Επίσης, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ απαξίωσε δημοσιογράφο σταθμού 
που δεν αδειοδοτήθηκε. Την ίδια αδιάφορη στάση φαίνεται ότι τηρεί η κυβέρνηση στο 
θέμα των δανείων των σταθμών που θα κλείσουν, τα οποία ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. 

Ερωτάται η Επιτροπήː 

– Με πρόδηλη την απουσία θεσμικού πλαισίου προστασίας των ΜΜΕ και της ελεύθερης 
έκφρασης δημοσιογράφων σε επίπεδο ΕΕ, προτίθεται να αναλάβει σχετική νομοθετική 
πρωτοβουλία ή άλλη δράση, δεδομένου του κατεπείγοντος αυτού προβλήματος; 

– Πώς θα δράσει γρήγορα για την προστασία των εργαζομένων των σταθμών που θα 
κλείσουν τις επόμενες 80 ημέρες και των φορολογουμένων από την απώλεια των 
χρημάτων των δανείων των σταθμών που θα κλείσουν; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-006837/2016 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(23.11.2016) 
 
Η Επιτροπή έχει επίγνωση των προβλημάτων όσον αφορά την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε διάφορα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας, και λαμβάνει ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 

Όταν δεν είναι δυνατή η εκπόνηση νομοθετικών μέτρων, η Επιτροπή ενεργεί με άλλους 
τρόπους, για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης ανεξάρτητων έργων στον τομέα της 
ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Με τα έργα αυτά, μεταξύ άλλων, 
χαρτογραφούνται παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και παρέχεται 
στήριξη σε δημοσιογράφους που απειλούνται. Έχουν, για παράδειγμα, διερευνηθεί και 
παρουσιαστείοι διαφορετικές συνθήκες εργασίας και το καθεστώς των δημοσιογράφων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, έχει παρασχθεί στήριξη σε δημοσιογράφους περί 
ποινικής δυσφήμησης107. 

 

Η Ελλάδα αξιολογήθηκε ήδη το 2014108 και αξιολογείται εκ νέου το 2016109, μαζί με όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και δύο υποψήφιες χώρες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 2016 
αναμένεται να δημοσιευθούν προς το τέλος του τρέχοντος έτους.   

 

Η Επιτροπή δεν έχει καμία δικαιοδοσία να παρεμβαίνει σε αποφάσεις μιας επιχείρησης 
σχετικά με την αναδιάρθρωση. Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία για τη 
μεταφορά οδηγιών της ΕΕ110, εφαρμόζεται ορθά και αποτελεσματικά από τον εκάστοτε 
εργοδότη. Η Επιτροπή προτρέπει τις επιχειρήσεις να ακολουθούν τις ορθές πρακτικές για 
την πρόβλεψη και την κοινωνικά υπεύθυνη διαχείριση της αναδιάρθρωσης111. Οι 
εργαζόμενοι που πλήττονται από την αναδιάρθρωση ενδέχεται επίσης να δικαιούνται 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση. 
                                                           
107 Ένα από τα έργα αυτά είναι το «Παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης», υπό τη 

διαχείριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη των 
κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη. 

108 http://monitor.cmpf.eui.eu/results-2014/greece/ 
109 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-tool-mpm2016-launch-

2016-exercise 
110 Ιδίως, οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών 

των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16. 
111 όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας 

της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» — COM(2013)882 final 
 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-006735/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Διαδικασία αδειοδότησης των ΜΜΕ στην Ελλάδα 

Κατά το ελληνικό Σύνταγμα, η χορήγηση αδειών περιεχομένου σε τηλεοπτικούς σταθμούς 
γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων από ανεξάρτητη αρχή, το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), και όχι από την κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, επικαλούμενη 
κατάσταση ανάγκης, που η ίδια προκάλεσε, καθώς έπαυσε τα μέλη του ΕΣΡ αυθαιρέτως, 
του οποίου η θητεία παραμένει, έως ότου αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ορίσει 
την επόμενη αρχή, διενήργησε η ίδια τη διαδικασία χορήγησης αδειών, στην οποία έθετε 
ως μόνο κριτήριο το οικονομικό, αγνοώντας το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο των προς 
εξέταση υποψηφιοτήτων. 

Όπως έχει απαντήσει προηγουμένως η Επιτροπή, οι σχετικές διαδικασίες δεν είναι 
εναρμονισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ εκκρεμούν στα ελληνικά δικαστήρια 
δικαστικές υποθέσεις κατά της διαδικασίας δημοπράτησης, σχετικά με τη συμμόρφωσή της 
με το ελληνικό Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Ποια θα είναι η αντίδρασή της και σε ποιο χρόνο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον 
ελληνικό νόμο, θα διακοπεί η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών που δεν έχουν 
λάβει άδεια εντός 90 ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης, πράγμα που μπορεί 
να καταστήσει άνευ αντικειμένου και τις αιτήσεις αναστολής των εν λειτουργία 
καναλιών; 

– Ποιες είναι οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλυφθούν τα κενά και οι 
αδυναμίες στο ενωσιακό δίκαιο και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-006735/2016 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(24.10.2016) 

 
 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στις απαντήσεις 
της στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις E-005097/16 και E-005433/16112.  

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή δεν 
προτίθεται να προτείνει νομοθετική πράξη σχετικά με την αδειοδότηση περιεχομένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006189/2016 

προς την Επιτροπή  

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Paolo De Castro (S&D), Elisabetta Gardini (PPE), Alberto Cirio (PPE), Clara Eugenia Aguilera 
García (S&D), Eric Andrieu (S&D), Pilar Ayuso (PPE), Brando Benifei (S&D), José Blanco 
López (S&D), Simona Bonafè (S&D), Victor Boştinaru (S&D), Mercedes Bresso (S&D), 
Renata Briano (S&D), Daniel Buda (PPE), Alain Cadec (PPE), Nicola Caputo (S&D), Lorenzo 
Cesa (PPE), Caterina Chinnici (S&D), Salvatore Cicu (PPE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), 
Lara Comi (PPE), Silvia Costa (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Miriam Dalli (S&D), Viorica 
Dăncilă (S&D), Arnaud Danjean (PPE), Nicola Danti (S&D), Michel Dantin (PPE), Luis de 
Grandes Pascual (PPE), Angélique Delahaye (PPE), Isabella De Monte (S&D), Herbert 
Dorfmann (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Iratxe García Pérez (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), 
Elena Gentile (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Sergio Gutiérrez 
Prieto (S&D), Esther Herranz García (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Doru-Claudian Frunzulică 
(S&D), Eva Kaili (S&D), Cécile Kashetu Kyenge (S&D), Miltiadis Kyrkos (S&D), Giovanni La 
Via (PPE), Constance Le Grip (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Monica Macovei 
(ECR), Fulvio Martusciello (PPE), Barbara Matera (PPE), Stefano Maullu (PPE), Costas 
Mavrides (S&D), Marlene Mizzi (S&D), Luigi Morgano (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), 
Alessandra Mussolini (PPE), Momchil Nekov (S&D), Massimo Paolucci (S&D), Demetris 
Papadakis (S&D), Aldo Patriciello (PPE), Pina Picierno (S&D), Salvatore Domenico Pogliese 
(PPE), Franck Proust (PPE), Sofia Ribeiro (PPE), Liliana Rodrigues (S&D), Fernando Ruas 
(PPE), Massimiliano Salini (PPE), Anne Sander (PPE), Alfred Sant (S&D), David-Maria Sassoli 
(S&D), Elly Schlein (S&D), Remo Sernagiotto (ECR), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ivan 
Štefanec (PPE), Patricija Šulin (PPE), Tibor Szanyi (S&D), Antonio Tajani (PPE), Claudiu 
Ciprian Tănăsescu (S&D), Marc Tarabella (S&D), Isabelle Thomas (S&D), Patrizia Toia 
(S&D), Romana Tomc (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Daniele 
Viotti (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE), Pablo Zalba Bidegain (PPE), Flavio Zanonato 
(S&D), Damiano Zoffoli (S&D), Carlos Zorrinho (S&D) και Milan Zver (PPE) 

Θέμα: Επίδραση του συστήματος επισήμανσης των τροφίμων με βάση τα χρώματα 
του φωτεινού σηματοδότη στις επιλογές των καταναλωτών 

Τον Ιούνιο 2013, το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου θέσπισε ένα σύστημα 
εθελοντικής επισήμανσης των τροφίμων με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη, 
το οποίο κατατάσσει τα προϊόντα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες (πράσινη, κίτρινη, 
κόκκινη) βάσει της περιεκτικότητάς τους σε αλάτι, ζάχαρη, λιπαρά και κορεσμένα λιπαρά. 

Πρόσφατη μελέτη ανέλυσε τα δεδομένα πωλήσεων, που κατέγραψε κατά τη χρονική 
περίοδο 2013-2015 η μεγαλύτερη επιχείρηση λιανικού εμπορίου του ΗΒ, από δείγμα τριών 
προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα αυτό (προσούτο, παρμεζάνα και μπρι). 
Παρόλο που προϊόντα τα οποία δεν χρησιμοποιούν το εν λόγω σύστημα σημείωσαν 
συνολική αύξηση του όγκου πωλήσεών τους, όταν τα ίδια προϊόντα φέρουν την κίτρινη, και 
ιδίως την κόκκινη, επισήμανση, είναι ιδιαίτερα εμφανής η σημαντική πτώση στις πωλήσεις 
τους και απώλεια του μεριδίου αγοράς. 



Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνουν την επίδραση που μπορεί να έχει το εν λόγω 
σύστημα στους καταναλωτές καθώς τους οδηγεί στο να μην αγοράζουν προϊόντα χωρίς να 
παρέχει στην ετικέτα ορθές και διαφανείς πληροφορίες. 

Δεδομένης της κατάστασης αυτής, δεν θεωρεί η Επιτροπή απαραίτητο να εκπονήσει μια 
συνολική οικονομική και εμπορική αξιολόγηση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης του 
συστήματος επισήμανσης των τροφίμων με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη 
από βρετανούς εμπόρους λιανικής πώλησης, προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω τα 
πορίσματα της προαναφερθείσας μελέτης; 

 

 

 

EL 
E-006189/2016 
Απάντηση της κυρίας Bieńkowska 
εξ ονόματος της Επιτροπής  
(29.9.2016) 
 
 
Η νομοθεσία την οποία αναφέρουν τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου είναι ακόμη υπό 
εξέταση. Κατά την εν λόγω εξέταση η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη 
αυτών των συστημάτων συνάδει με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και ότι δεν θα 
υπάρξει αδικαιολόγητος κατακερματισμός της αγοράς. Παράλληλα, η Επιτροπή είναι 
απόλυτα προσηλωμένη στην προστασία της δημόσιας υγείας. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού 1169/2011, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2017, βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση πρόσθετων μορφών 
έκφρασης και παρουσίασης, τον αντίκτυπό τους στην εσωτερική αγορά και τη σκοπιμότητα 
περαιτέρω εναρμόνισής τους. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν 
στην Επιτροπή συναφείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τέτοιου είδους πρόσθετων 
μορφών έκφρασης ή παρουσίασης στην αγορά εντός της επικράτειάς τους. Η Επιτροπή 
μπορεί να συνοδεύσει την έκθεση αυτή με προτάσεις για τροποποίηση των οικείων 
διατάξεων της Ένωσης. 
 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005517/2016/αναθ.1 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις βιομηχανίες βιοπροϊόντων 

Ο τομέας των βιομηχανιών βιοπροϊόντων θα μπορούσε να προσφέρει καινοτόμες λύσεις 
στην ΕΕ και να της επιτρέψει να πρωτοστατήσει στην καινοτομία, ούτως ώστε να μειώσει 
σημαντικά την εξάρτησή της από προϊόντα ορυκτής προέλευσης, να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και να οδηγηθεί σε μια 
πιο πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη. 

Η υφιστάμενη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της ΕΕ και της Κοινοπραξίας 
Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων (BBI) είναι μια σημαντική προσπάθεια που αποσκοπεί να 
αντιμετωπίσει ορισμένες από τις μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας. Τα οφέλη είναι 
πολυάριθμα και εκτείνονται από την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές έως τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές που βασίζονται στα ορυκτά 
καύσιμα. 

Συνεπώς, οι διαδικασίες που διέπουν την εν λόγω πρωτοβουλία έχουν ζωτική σημασία για 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα κράτη 
μέλη, συγκεκριμένα η Κύπρος, η Ελλάδα και η Μάλτα, δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο. 

Υπάρχει κάποια επίσημη αιτιολόγηση για την έλλειψη εκπροσώπησης αυτών των χωρών; 

Έχει θέσει η Επιτροπή ρητές προθεσμίες εντός των οποίων τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν τους εκπροσώπους τους; 

Θα μπορούσε η απουσία συγκεκριμένων εκπροσώπων να επηρεάσει τη συνολική πρόοδο 
και τη στρατηγική της πρωτοβουλίας BBI; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005517/2016 
Απάντηση του κ. Moedas 
εξ ονόματος της Επιτροπής  
(15.9.2016) 
 
 
Η Ομάδα Εκπροσώπων των Κρατών (ΟΕΚ) αποτελεί μέρος της διακυβέρνησης της Κοινής 
Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων (ΚΕΒΒ)113, ως συμβουλευτικό όργανο. Το άρθρο 11 
παράγραφος 1 του καταστατικού της ΚΕΒΒ114 ορίζει ότι η ΟΕΚ απαρτίζεται από έναν 
εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και κάθε χώρας που συνδέεται με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020»115. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του εσωτερικού κανονισμού 
της ΟΕΚ, κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα που δεν όρισε εκπρόσωπο μπορεί να στείλει 
πρόσωπο της επιλογής του να παραστεί στις συνεδριάσεις της ΟΕΚ ως παρατηρητής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 
 
Στις 7 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες να 
ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ΟΕΚ, με ενδεικτική προθεσμία τη 15η Ιουλίου 2014. 
Η Επιτροπή επανέλαβε το αίτημα αυτό στις 23 Ιουλίου 2014, αλλά η Κύπρος, η Ελλάδα και 
η Μάλτα δεν ανταποκρίθηκαν σε καμία από αυτές τις προσκλήσεις. Τόσο το γραφείο της 
ΚΕΒΒ116 όσο και ο πρόεδρος της ΟΕΚ117 υπενθύμισαν σε αυτές τις τρεις χώρες να ορίσουν 
εκπροσώπους έως τις 10 Μαρτίου 2016. Στις 24 Φεβρουαρίου 2016, η Μάλτα εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για την πρόσκληση και βεβαίωσε την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία 
της ΚΕΒΒ, ενημέρωσε όμως ότι δεν επρόκειτο να ορίσει εκπρόσωπό της. Στις 8 Αυγούστου 
2016, η Ελλάδα όρισε δύο εκπροσώπους. 
 
Καθώς η στρατηγική και η πρόοδος της πρωτοβουλίας των Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων 
προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα μέλη της Κοινοπραξίας των Βιομηχανιών 
Βιοπροϊόντων118, η μη συμμετοχή χωρών στην ΟΕΚ – η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο – 
δεν επηρεάζει σημαντικά τη συνολική πρωτοβουλία. Ωστόσο, επηρεάζει τη ροή 
πληροφοριών σε ερευνητικούς οργανισμούς και βιομηχανίες των χωρών που δεν 
συμμετέχουν στην ΟΕΚ και, συνεπώς, είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στην 
πρωτοβουλία. Έτσι, η Επιτροπή δράττεται της ευκαιρίας για να επισημάνει εκ νέου τη 
σπουδαιότητα του ορισμού  εκπροσώπου (ή τουλάχιστον παρατηρητή) στην ΟΕΚ της ΚΕΒΒ, 
από κάθε κράτος μέλος και συνδεδεμένη χώρα. 
 
 

 

                                                           
113 Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων - http://www.bbi-europe.eu/ 
114 Παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με 

την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων, ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130 
115 Πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) 
116 Στις 10 Φεβρουαρίου 2016 
117 Στις 12 Φεβρουαρίου 2016 
118 Ο ιδιώτης εταίρος της πρωτοβουλίας 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005433/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Δημοπρασία αδειών συχνοτήτων 

Ο Έλληνας νομοθέτης (άρθρο τρίτο του Ν. 4367/2016) όρισε ότι μόνο τέσσερις (4) 
τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας μπορούν να χορηγηθούν σε ιδιώτες στην Ελλάδα, και 
μάλιστα κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας. Πέραν μιας αόριστης αναφοράς στο άρθρο 15 
παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος, ο παραπάνω περιορισμός έγινε πρωτίστως για λόγους 
αμιγώς οικονομικούς, όπως η κάλυψη του δημοσίου χρέους, και επιχειρήθηκε να 
τεκμηριωθεί σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας 
που, λαμβάνοντας υπόψη ασαφή δεδομένα μόνον της ελληνικής αγοράς, υιοθέτησε 
αναξιόπιστες αναλύσεις, όπως προκύπτει ιδίως από την από Απρίλιο 2016 νεότερη 
ανεξάρτητη μελέτη του Director of Computing MIT Media Lab κ. Μ. Μπλέτσα 
(http://www.skai.gr/files/1/PDF/medialab.pdf) και από την από 20.04.2016 βεβαίωση του 
διαχειριστή του ψηφιακού φάσματος (DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ) ότι, σήμερα, στην 
Ελλάδα, είναι τεχνικώς δυνατή η μετάδοση δεκαέξι (16) προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας. 

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή: 

1. Είναι ο παραπάνω περιορισμός του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών σύμφωνος με το 
δίκαιο της Ένωσης, δεδομένου ότι η θέση της εκπομπής τηλεοπτικών μηνυμάτων υπό 
καθεστώς προηγούμενης άδειας συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει, καθώς η ελληνική κυβέρνηση έχει 
εκκινήσει την πλειοδοτική δημοπρασία χορήγησης των παραπάνω αδειών, 
παρακάμπτοντας μάλιστα την απαίτηση και του ελληνικού Συντάγματος να ανατίθεται 
η σχετική αρμοδιότητα σε ανεξάρτητη αρχή; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005433/2016 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(23.8.2016) 

 
 

Η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντηση που είχε δώσει στη γραπτή 
ερώτηση E-005097/2016119. Οι διαδικασίες για την χορήγηση αδειών περιεχομένου σε 
τηλεοπτικούς σταθμούς δεν έχουν εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να εφαρμόζουν καθεστώτα αδειοδότησης περιεχομένου, σύμφωνα με τις σχετικές 
εσωτερικές διατάξεις, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης, οι οποίες 
προβλέπονται στην Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων δικαστικές 
υποθέσεις σχετικά με την διαδικασία δημοπράτησης για την αδειοδότηση των παρόχων 
περιεχομένου στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
119 http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005432/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Διαδικασίες διαγωνισμού για ανάθεση φύλαξης και καθαριότητας με 
αποκλεισμό νομικών προσώπων 

Με το άρθρο 97 Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α21/21.02.2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 
ν. 4384/2016 ΦΕΚ Α 78/26.04.2016, δόθηκε πρόσφατα η δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας 
και στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υπάγονται σε αυτό να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις έργου 
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, χωρίς τη διενέργεια δημόσιου 
διαγωνισμού και με απόλυτο αποκλεισμό της συμμετοχής νομικών προσώπων. Την ίδια 
διαδικασία ατομικών συμβάσεων έργου η κυβέρνηση επιδιώκει να την διευρύνει και στο 
Υπουργείο Εργασίας και στους φορείς που υπάγονται σε αυτό, εισάγοντας τροπολογία σε 
μη σχετικό νομοσχέδιο. Ήδη έχουν υποβληθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων 
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την ακύρωση και την αναστολή σύναψης τέτοιων 
συμβάσεων, ενώ αναμένεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του ζητήματος. 
Ταυτόχρονα, η διαδικασία φαίνεται να μην είναι σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο την καθαριότητα και φύλαξη 
(Παράρτημα ΙΙ Οδηγίας 2004/18). 

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή στην πρόταση σχετικών διαδικασιών, με 
σκοπό την προστασία της οικονομικής ελευθερίας όλων των οικονομικών υποκειμένων 
σε στάθμιση με τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας; 

2. Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή σχετικά, με σκοπό την προστασία 
του αγαθού της καθαριότητας σε ευαίσθητους υγειονομικώς χώρους όπως τα 
υγειονομικά ιδρύματα και νοσοκομεία;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005432/2016  

Απάντηση της κ. Bieńkowska 

εξ ονόματος της Επιτροπής 
(30.9.2016) 
 

1. Το άρθρο 97 του νόμου 4368/2016 (όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4384/2016) ορίζει 
ότι το ελληνικό Υπουργείο Υγείας (ή οι αρχές/φορείς που εποπτεύονται από αυτό) μπορεί (-
ούν) να συνάπτει (-ουν) ατομικές συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 
φύλαξης και εστίασης.  

 

Με βάση το γράμμα της διατάξεως αυτής, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεράνει κατά 
πόσον τέτοιου είδους ατομικές συμβάσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμβάσεις 
απασχόλησης ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κατά την έννοια της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ120. Κάθε αξιολόγηση σχετικά με το ζήτημα αυτό απαιτεί την εξέταση των όρων 
των εν λόγω συμβάσεων ώστε να κατανοηθούν καλύτερα τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά 
και η φύση τους.  

Εάν η εν λόγω σύμβαση συνιστά σύμβαση απασχόλησης, η σύναψή της εξαιρείται από το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 10 στοιχείο ζ)).  

Ωστόσο, εάν η σύμβαση αυτή συνιστά δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, κατά την έννοια της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 2) και πληροί τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια (άρθρα 4 και 5), η 
ανάθεσή της θα υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, το 
άρθρο 19 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ απαγορεύει τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων «[…] 
με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους[…], θα 
έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα».  

2.  Μέσω του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία η Επιτροπή στηρίζει ενέργειες για την 
προώθηση αποτελεσματικών μέτρων υγιεινής στα νοσοκομεία και σε άλλα τμήματα του 
συστήματος υγείας με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων121. Επίσης, η 
Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την 
ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των λοιμώξεων που 
συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη122. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
των Νόσων (ECDC) δημοσιεύει ευρετήριο των πόρων για την πρόληψη των λοιμώξεων το 
οποίο καλύπτει επίσης πτυχές της υγιεινής123.  

 

                                                           
120 ΕΕΕΕ (2014) L 94/65 
121 ΕΕΕΕ (2014) L 86/1 
122 ΕΕΕΕ (2009) C151/1 
123 http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/guidance-infection-

prevention-control/Pages/guidance-prevention-control-infections-caused-by-multidrug-resistant-
bacteria-and-healthcare-associated-infections.aspx 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005431/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Πτώχευση μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα 

Η αίτηση πτώχευσης εν λειτουργία του κολοσσού του ελληνικού λιανεμπορίου 
«Μαρινόπουλος Α.Ε» αναμένεται να έχει τρομακτικές συνέπειες στην ήδη καταβεβλημένη 
ελληνική οικονομία. Από τη μία οι 12.500 εργαζόμενοι, που μένουν χωρίς εργασία, οι 3.000 
προμηθευτές που δεν θα λάβουν τα χρήματα που τους οφείλονται και από την άλλη οι 
μεγάλες οφειλές σε κράτος και ασφαλιστικά ταμεία, συνθέτουν μια κατάσταση που θα 
επηρεάσει όλη την ελληνική αγορά. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Σε περίπτωση απόλυσης των εργαζομένων, είναι δυνατή η υποβολή αίτησής του και 
υπαγωγής τους για χρηματοδοτική συνεισφορά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020, για να ενισχυθούν οι 
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, αν απολυθούν; 

2. Ποια άλλα μέτρα προτείνει να ληφθούν, προκειμένου να θωρακισθεί η ελληνική 
οικονομία και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, προμηθευτές, δημόσιο και ταμεία 
από την ενδεχόμενη κατάρρευση της συγκεκριμένης Α.Ε.; 

3. Έχει σχεδιάσει βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία εργαζομένων, 
προμηθευτών και δημοσίου από αντίστοιχες πτωχεύσεις στην ΕΕ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005431/2016 
Απάντηση της κ. Thyssen 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(8.9.2016) 
 
 

1. Η Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), με την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις των 
εργαζομένων μπορούν να αποδοθούν στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου ή στην 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση124. Το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου 
μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους επικοινωνίας του ΕΤΠ για την Ελλάδα125, για 
να πληροφορηθεί αν υπάρχει αίτηση η οποία έχει προγραμματιστεί.  

 

2. Πέραν των εθνικών μέτρων που θα μπορούσαν να μετριάσουν τις επιπτώσεις της 
πτώχευσης των εταιρειών αυτών (π.χ. εθνική εφαρμογή προγράμματος ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος), τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) 
παρέχουν στήριξη σε τομείς όπως η πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες 
εργασία, η προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές και η ενεργητική ένταξη με στόχο 
την προώθηση της απασχολησιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, το αξιότιμο μέλος 
του Κοινοβουλίου μπορεί να συμβουλευτεί τον σχετικό ιστότοπο126. 

 

3. Η οδηγία 98/59/ΕΚ προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη που προτίθεται να προβεί 
σε ομαδικές απολύσεις να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων με σκοπό να βρεθούν τρόποι αποφυγής ή μείωσης των ομαδικών απολύσεων, 
καθώς και μετριασμού των συνεπειών, διά της προσφυγής σε συνοδευτικά κοινωνικά 
μέτρα. Η οδηγία 2008/94/ΕΚ κωδικοποιεί τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη και προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, μέσω 
οργανισμού εγγύησης, την πληρωμή των ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών για 
ελάχιστη περίοδο που καλύπτει την αμοιβή τριών μηνών .  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, η Επιτροπή παραπέμπει το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου 
στην απάντηση που έδωσε στην κοινοβουλευτική ερώτηση E-005237-16127. 

 

 

                                                           
124 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1309/2013, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855. 
125 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=581&langId=el 
126 https://www.espa.gr/el/Pages/staticOperationalProgrammes.aspx 
127 http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005219/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Marietje Schaake (ALDE), Isabella Adinolfi (EFDD), Martina Anderson (GUE/NGL), Nikos 
Androulakis (S&D), Petras Auštrevičius (ALDE), Brando Benifei (S&D), Fabio Massimo 
Castaldo (EFDD), Karima Delli (Verts/ALE), Gérard Deprez (ALDE), Georgios Epitideios (NI), 
Cornelia Ernst (GUE/NGL), Fredrick Federley (ALDE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Gerben-
Jan Gerbrandy (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Takis 
Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Hans-Olaf Henkel (ECR), Eva Kaili (S&D), Stelios Kouloglou 
(GUE/NGL), Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Peter 
Lundgren (EFDD), Valentinas Mazuronis (ALDE), Louis Michel (ALDE), Matthijs van 
Miltenburg (ALDE), Marlene Mizzi (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Jozo Radoš (ALDE), 
Frédérique Ries (ALDE), Claude Rolin (PPE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Jordi Sebastià 
(Verts/ALE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Eleftherios Synadinos (NI), Pavel Telička (ALDE), 
Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) και Josef Weidenholzer (S&D) 

Θέμα: Φυλάκιση τριών κορυφαίων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Τουρκία 

Στις 20 Ιουνίου 2016 τρεις κορυφαίοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
φυλακίστηκαν στην Τουρκία. Ο Erol Önderoğlu (Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα) συνελήφθη 
αφότου παρέστη ενώπιον δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Την ίδια ημέρα 
συνελήφθησαν ο Şebnem Korur Fincancı (Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας) 
και ο Ahmet Nesin (δημοσιογράφος και συγγραφέας). Κατηγορούνται για τρομοκρατική 
προπαγάνδα, προφανώς επειδή εκτέλεσαν προσωρινώς χρέη αρχισυντάκτη της Özgür 
Gündem, μιας καθημερινής εφημερίδας που επικεντρώνεται στη διαμάχη μεταξύ της 
κυβέρνησης και του PKK. Οι τουρκικές αρχές έχουν κινήσει ποινικές έρευνες για τα 37 από 
τα 44 άτομα που διαδήλωσαν ενάντια στην καταστολή του προσωπικού της Özgür Gündem 
συμμετέχοντας σε εκστρατεία κατά την οποία προσκαλούνταν να εκτελέσουν χρέη 
διευθυντικών στελεχών της εφημερίδας για μία ημέρα. 

1. Έχει εκφράσει η Επιτροπή την ανησυχία της προς την κυβέρνηση της Τουρκίας για τη 
χρήση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας με στόχο τη σύλληψη δημοσιογράφων και 
ακαδημαϊκών οι οποίοι δεν κατηγορούνται για χρήση βίας; Αν όχι, για ποιον λόγο; 

2. Τι συνέπειες είχαν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάχρηση 
αντιτρομοκρατικών νόμων στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας από τη «δήλωση» περί 
συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης και εξής; 

3. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς για την Τουρκία όσον αφορά θέματα 
όπως το κράτος δικαίου, η διάκριση των εξουσιών, οι αυθαίρετες κρατήσεις και η 
ελευθερία του λόγου στη βάση της «δήλωσης» για τη μετανάστευση, και θα 
επηρεάσουν οι πρόσφατες εξελίξεις το σχέδιο για το άνοιγμα του κεφαλαίου 33; 



EL 
E-005219/2016 
Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(7.9.2016) 
 
 
Η Επιτροπή παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία της 
έκφρασης και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία. Η Επιτροπή υπενθυμίζει, μεταξύ 
άλλων, την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κας Mogherini και του 
Επιτρόπου κ. Hahn, που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουνίου 2016 σχετικά με τη σύλληψη του 
καθηγητή κ. Fincanci και πολλών δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και του κ. Nesin128. 
 
Η ΕΕ προβάλλει και υπερασπίζεται τις θέσεις αυτές σε όλα τα επίπεδα, καθώς και σε 
συνόδους κορυφής. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης 
Μαρτίου 2016129, οι ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν ότι η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να τηρεί 
τα υψηλότερα πρότυπα σε θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου, σεβασμού των 
θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης. Πιο 
πρόσφατα η ΕΕ εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ευρεία εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα κατά την 124η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, στις 31 Μαΐου 2016. 
 
Όπως αναφέρεται στην τρίτη έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την 
εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων, της 4ης Μαΐου 2016130, καθώς και στη δεύτερη έκθεση για την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, της 15ης Ιουνίου 2016131, η 
Τουρκία αναμένεται να αναθεωρήσει τη νομοθεσία και τις πρακτικές της σχετικά με την 
τρομοκρατία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως μέσω της καλύτερης εναρμόνισης 
του ορισμού της τρομοκρατίας, ώστε να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής του ορισμού, και 
της εισαγωγής του κριτηρίου της αναλογικότητας.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160621_01_en.htm 
129 http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2016/03/17-18/ 
130 COM(2016)278 
131 COM(2016)349 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005097/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Χορήγηση τηλεοπτικών αδειών στην Ελλάδα 

Ο Έλληνας νομοθέτης (άρθρο τρίτο του Ν. 4367/2016) όρισε ότι μόνο τέσσερις (4) 
τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας μπορούν να χορηγηθούν σε ιδιώτες στην Ελλάδα και, 
μάλιστα, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας. Πέραν μιας αόριστης αναφοράς στο άρθρο 
15 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος, ο παραπάνω περιορισμός έγινε πρωτίστως για 
λόγους αμιγώς οικονομικούς, όπως η κάλυψη του δημοσίου χρέους, και επιχειρήθηκε να 
τεκμηριωθεί σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας 
που, λαμβάνοντας υπόψη ασαφή δεδομένα μόνον της ελληνικής αγοράς, υιοθέτησε 
αναξιόπιστες αναλύσεις, όπως προκύπτει ιδίως από την από Απρίλιο 2016 νεώτερη 
ανεξάρτητη μελέτη του Director of Computing MIT Media Lab κ. Μ. Μπλέτσα 
(http://www.skai.gr/files/1/PDF/medialab.pdf) και από την από 20.04.2016 βεβαίωση του 
διαχειριστή του ψηφιακού φάσματος (DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ) ότι, σήμερα, στην 
Ελλάδα, είναι τεχνικώς δυνατή η μετάδοση δεκαέξι (16) προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας.  

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή: 

1. Είναι ο παραπάνω περιορισμός του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών σύμφωνος με το 
δίκαιο της Ένωσης, δεδομένου ότι η θέση της εκπομπής τηλεοπτικών μηνυμάτων υπό 
καθεστώς προηγούμενης άδειας συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει, καθώς η Ελληνική Κυβέρνηση έχει 
εκκινήσει την πλειοδοτική δημοπρασία χορήγησης των παραπάνω αδειών, 
παρακάμπτοντας, μάλιστα, την απαίτηση και του ελληνικού Συντάγματος, η σχετική 
αρμοδιότητα να ανατίθεται σε ανεξάρτητη αρχή; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005097/2016 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(12.8.2016) 

 
 

Οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών περιεχομένου σε τηλεοπτικούς σταθμούς δεν έχουν 
εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν καθεστώτα 
αδειοδότησης περιεχομένου σύμφωνα με εσωτερικές διατάξεις εφόσον αυτές 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών και εγκατάστασης, που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η Επιτροπή έχει λάβει καταγγελία σχετικά με το ζήτημα των αδειών περιεχομένου στην 
Ελλάδα και είναι ενήμερη για την έναρξη της σχετικής πλειοδοτικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών. Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, εκκρεμούν 
ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων δικαστικές υποθέσεις σχετικά με τη διαδικασία 
δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την αδειοδότηση των παρόχων 
περιεχομένου στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005032/2016/αναθ.1 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

EvaKaili (S&D) 

Θέμα: Κατάσταση έργων υποδομής στην Ελλάδα 

Σε επιστολή εσωτερικής επικοινωνίας του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(WalterDeffaa, 17/06/2016) της Επιτροπής, που αναφέρεται σε ισχυρισμό λειτουργίας 
καρτέλ στον χώρο των κατασκευαστικών εταιριών που συμμετέχουν σε έργα υποδομής 
στην Ελλάδα, τίθεται ζήτημα στην Επιτροπή ενδεχόμενης διακοπής των πληρωμών του 
Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, με αφορμή ένα Δελτίο Τύπου της Ελληνικής 
Αρχής Ανταγωνισμού (17/05/2016). 

Η διακοπή πληρωμών που προτείνεται από τον WalterDeffaa εγείρει ερωτηματικά, αφού 
βασίζεται σε καταγραφή ανεπιβεβαίωτων και αναπόδεικτων ισχυρισμών ενός 
καταγγέλλοντος, καθώς εκκρεμεί η ακροαματική διαδικασία. Η πιθανότητα αναστολής 
πληρωμών εκ μέρους της Επιτροπής επιφέρει σημαντικούς κινδύνους στη λειτουργία 
εκτέλεσης των έργων στα οποία συμμετέχουν ελληνικές και ξένες εταιρίες, ενώ 
κινδυνεύουν επίσης οι εγγυητικές των τραπεζών.     

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Τίθεται ζήτημα «παγώματος» των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Συνοχής για την 
περίοδο 2014 2020; 

– Ποιες είναι οι γενικές οδηγίες που ακολουθεί η Επιτροπή σε ανάλογες περιπτώσεις; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005032/2016 
Απάντηση της κ. Crețu 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(19.9.2016) 

 
Στις 17 Μαΐου 2016 η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ανεξάρτητη αρχή για θέματα 
ανταγωνισμού στην Ελλάδα, ανέφερε σε δελτίο Τύπου της ότι είχε απευθύνει κοινοποίηση 
αιτιάσεων σε εταιρείες στο πλαίσιο έρευνας καταγγελιών για καρτέλ στον κατασκευαστικό 
τομέα στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε στο δελτίο Τύπου, η κοινοποίηση αιτιάσεων αφορά 
ενδεχόμενες σοβαρές παρατυπίες, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να έχει συνέπειες για τη 
χρηματοδότηση από τα ταμεία της ΕΕ, λόγω του αριθμού των εταιρειών και των 
κατασκευαστικών κλάδων που κατά τις καταγγελίες συμμετείχαν στο καρτέλ. 

Συνεπώς, ο αρμόδιος κύριος διατάκτης ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές132, με επιστολή του 
της 8ης Ιουλίου 2016, για τη διακοπή της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 
πληρωμής που είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή στο πλαίσιο οκτώ προγραμμάτων της 
περιόδου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. 

Η «διακοπή της προθεσμίας πληρωμής» είναι ένα προληπτικό μέτρο που μπορεί να ληφθεί 
για να γίνουν πρόσθετοι έλεγχοι μετά τις πληροφορίες για δαπάνες που συνδέονται με 
παρατυπίες που έχουν σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες. 

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές είχαν ειδοποιηθεί για το ότι παρόμοια διακοπή θα είχε 
συνέπειες σε τυχόν μελλοντικές αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο των συγκεκριμένων 
προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία 
έως ότου επιλυθεί το ζήτημα. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
προληπτικά και διορθωτικά μέτρα από τις ελληνικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί ότι μόνο 
νόμιμες και τακτικές δαπάνες πιστοποιούνται στην Επιτροπή και για να αποφευχθεί η 
διαδικασία για την αναστολή των πληρωμών133. 

Στις 12 Αυγούστου 2016 οι ελληνικές αρχές έστειλαν μια πρώτη επιστολή στην οποία 
απαντούν μερικώς στα ζητήματα που έθιξαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η επιστολή 
αυτή επί του παρόντος μελετάται. 

 

 

                                                           
132 Άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013. 

133 Δυνάμει του άρθρου 142 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004964/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Πλάνο και χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής για ανάπτυξη 5G 

Η ανάπτυξη συστημάτων τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών 5G, για πιο γρήγορη, 
αποτελεσματικότερη, ασφαλέστερη και σταθερή διαδραστικότητα κατά τη χρήση του 
Internet, αναμένεται να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ενώ 
αναμένεται να επηρεάσει οριζόντια τους τομείς της οικονομίας με την 
αυτοκινητοβιομηχανία, την ιατρική περίθαλψη, τις μεταφορές και την εφαρμογή σε 
καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. έξυπνες πόλεις, νέα συστήματα βιομηχανικής 
παραγωγής, έξυπνα συστήματα ενέργειας) να είναι μόνο ένα κλάσμα των εφαρμογών του. 

Η συγκεκριμένη θεματική βρίσκεται στον πυρήνα των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας. 
Ωστόσο, κάποια από τα κράτη μέλη αδυνατούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των 
υπολοίπων, είτε λόγω έλλειψης επενδύσεων, είτε για λόγους εθνικού στρατιωτικού 
συμφέροντος, είτε λόγω γεωγραφικής θέσης και ανάγκης συντονισμού με τις γειτονικές 
χώρες εκτός ΕΕ. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G, όπως 
διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή; 

2. Ποιο είναι το πλάνο της Επιτροπής για τις χώρες που χρειάζονται παραπάνω χρόνο για 
λόγους εθνικής άμυνας, ώστε να μην μείνουν πίσω σε τεχνολογικό επίπεδο; 

3. Προβλέπεται ευελιξία από μέρους της Επιτροπής αναφορικά με την επιμέρους 
ανάπτυξη του 5G σε επιμέρους περιοχές των χωρών που αναγκάζονται να καθυστερήσουν; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004964/2016 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(19.8.2016) 

 
 

Η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία που προσφέρει η τεχνολογία 5G, η οποία έχει 
κομβική σημασία για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και θα λειτουργήσει 
καταλυτικά για την ανταγωνιστικότητά μας. 

 

Η ύπαρξη κοινού χρονοδιαγράμματος για την ανάπτυξη δικτύων 5G στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά μετά το 2020 αποτελεί σαφές πλεονέκτημα έναντι της ανομοιόμορφης ανάπτυξης 
του δικτύου 4G στην ΕΕ. Αυτό συνδέεται επίσης με τις εξελίξεις όσον αφορά την τεχνολογία 
και το φάσμα 5G. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τεχνολογικές δοκιμές σε διάφορες χώρες θα 
αρχίσουν πριν από το 2018. Αφού ολοκληρωθεί η έκδοση του πρώτου δικτύου 5G από τη 
3GPP και αποσαφηνιστεί η κατάσταση σχετικά με τις πρόσθετες ζώνες φάσματος 5G, 
αναμένεται ότι θα αρχίσουν οι εργασίες για την εκπόνηση δοκιμαστικών προδιαγραφών 
που απαιτούνται ώστε οι πανευρωπαϊκές δοκιμές να προετοιμάσουν το έδαφος για την 
εισαγωγή στην αγορά επόμενου σταδίου. 

 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης του 
δικτύου 5G εντός του επόμενου έτους. Τα σχέδια αυτά θα αποτελέσουν σημαντικό 
εργαλείο, ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός σε ολόκληρη την ΕΕ και, 
ταυτόχρονα, να αφεθεί περιθώριο για τυχόν ειδικές εθνικές συνθήκες.  

 

Η Επιτροπή γνωρίζει το μανιφέστο 5G που υπέβαλαν φορείς του κλάδου, στο οποίο 
διατυπώνεται η πρόταση τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εμπορικές υπηρεσίες 5G το 
2020 τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των λύσεων 5G. Η 
προσέγγιση αυτή θα μπορούσε επίσης να εξασφαλίσει ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας για 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα χρειαστεί έγκαιρος προγραμματισμός, για παράδειγμα, με την εκ 
των προτέρων εκτίμηση των απαιτήσεων όσον αφορά την εγκατάσταση οπτικών ινών και 
τις επενδύσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των εθνικών σχεδίων ανάπτυξης 
του δικτύου 5G. Τα εν λόγω εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι φιλόδοξα, η ανάπτυξη όμως 
του δικτύου μπορεί ασφαλώς να συντελείται με διαφορετικές ταχύτητες. 

 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επεξεργάζονται επί του παρόντος ένα «σχέδιο δράσης 5G».  

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-004696/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Συμφωνία ΚΑΜΑ και προστασία των προϊόντων ΠΟΠ φέτας και ελιάς Καλαμών 

Στα πλαίσια της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τα 15 κράτη της Κοινότητας για την 
Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) (συμφωνία ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ) ουσιαστικά 
αίρεται η προστασία για δύο σημαντικά προϊόντα ΠΟΠ, το τυρί φέτα και τις ελιές Καλαμών. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική εισάγεται 
μόνο η ελληνική φέτα «Δωδώνη», ενώ όλα ανεξαιρέτως τα παρεμφερή προϊόντα είναι 
παραγωγής Ν. Αφρικής, αλλά παρασκευάζονται από αγελαδινό γάλα. Για τις «ελιές 
Καλαμάτας», με βάση τη συμφωνία ΚΑΜΑ, «η ονομασία Kalamon ή Kalamata μπορεί να 
συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς της Ν. Αφρικής σε παρόμοια 
προϊόντα». 

Πέραν της προστασίας των προϊόντων, σήμερα για την παραγωγή των 100 000 τόνων 
φέτας, εργάζονται 300 000 άτομα σε 100 000 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
οικογενειακής, κατά βάση, μορφής. Η Ελλάδα εξάγει φέτα αξίας 250 000 ευρώ σε 35 χώρες 
και στις 5 ηπείρους, η δε εξαγωγή της είναι αυξημένη κατά 73% την τελευταία δεκαετία και 
αποτελεί το 86% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τυροκομικών. Για τις επιτραπέζιες 
ελιές η αξία των εξαγωγών αγγίζει τα 450 000 ευρώ. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Στα πλαίσια της συμφωνίας ΚΑΜΑ, πόσα προϊόντα ΠΟΠ εξακολουθούν να 
προστατεύονται και σε πόσα μειώθηκε η προστασία, με την παραχώρηση δικαιώματος 
παραγωγής σε χώρες της Μεσημβρινής Αφρικής; 

– Είναι δυνατή η αναθεώρηση της συμφωνίας εντός της μεταβατικής περιόδου των 
πέντε ετών; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-004696/2016 
Απάντηση του κ. Hogan 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(27.7.2016) 

 

 
Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-ΚΑΜΑ (Κοινότητα για την Ανάπτυξη 
της Μεσημβρινής Αφρικής) υπογράφηκε στο Κασάνε της Μποτσουάνα, στις 10 Ιουνίου 
2016, με έξι από τα μέλη της ΚΑΜΑ και συγκεκριμένα τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη 
Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Σουαζιλάνδη. 

 

Βάσει του πρωτοκόλλου 3 (Γεωγραφικές ενδείξεις και εμπόριο οίνων και αλκοολούχων 
ποτών) της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ, η Νότια Αφρική θα προστατεύει 251 γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) 
της ΕΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται 29 ΓΕ για προϊόντα που προέρχονται από την Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων των «Φέτα/ Feta» και «Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas».  

 

Μέχρι σήμερα, μόνο οι ονομασίες ΓΕ για ορισμένους οίνους και αλκοολούχα ποτά 
προστατεύονται μετά τις συμφωνίες για το εμπόριο οίνου και το εμπόριο 
οινοπνευματωδών ποτών, που υπογράφηκαν με τη Νότια Αφρική το 2002. Ως εκ τούτου, με 
την έναρξη ισχύος της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ, οι αναφερόμενες γεωγραφικές ενδείξεις για τα 
γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα της ΕΕ θα μεταβούν από το τρέχον μη προστατευόμενο 
καθεστώς σε καθεστώς προστασίας. Σε καμία περίπτωση δεν αίρεται ούτε μειώνεται η 
προστασία μιας γεωγραφικής ένδειξης. Αντιθέτως, η έναρξη ισχύος της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ θα 
αυξήσει την προστασία των αναφερόμενων 251 γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ. 

 

Το πρωτόκολλο 3 ισχύει μόνο μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής, ενώ άλλα μέρη της 
ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ (Μποτσουάνα, Λεσόθο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια ή Σουαζιλάνδη) μπορεί να 
προσχωρήσουν αργότερα.  

 

Η ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της ΚΑΜΑ προβλέπει κανόνες και διαδικασίες για τροποποιήσεις 
των καταλόγων προστατευόμενων ονομασιών γεωγραφικών ενδείξεων και η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να εξασφαλίσει την επανεξέταση του πρωτοκόλλου για τις γεωγραφικές 
ενδείξεις, καθώς και του συνόλου της συμφωνίας, το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της. 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-004450/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Άρση της απαγόρευσης της συμμετοχής των ελλήνων πολιτικών και κρατικών 
αξιωματούχων σε offshore εταιρείες 

Με διάταξη που χαρακτηρίστηκε ως σκανδαλώδης ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων 
την 22-5-2016, στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα (7 500 σελίδων), τροποποίηση 
του άρθρου 8 Ν. 3213/2003, που προέβλεπε ποινές φυλάκισης, χρηματικά πρόστιμα και 
έκπτωση από δημόσια αξιώματα για όσους υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους και 
κρατικούς αξιωματούχους μετείχαν σε εξωχώριες εταιρείες. Η τροποποίηση αυτή έδωσε το 
δικαίωμα στους παραπάνω να κατέχουν ή να μετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες, αρκεί οι 
χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες να είναι «φορολογικά συνεργάσιμες». Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ 
και άλλες 25 χώρες, που προσφέρουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Επέρχεται επίσης 
πλήρης απελευθέρωση ως προς το είδος των εταιρειών, στις οποίες οι πολιτικοί 
επιτρέπεται να μετέχουν, ενώ τα μέλη της κυβέρνησης απαγορευόταν να έχουν εταιρεία, 
ελληνική ή offshore. Με τη διάταξη αυτή επιπλέον παραγράφονται οι αντίστοιχες πράξεις 
πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, που ενδεχομένως δεν ήταν μέχρι τώρα νόμιμοι και 
κινδύνευαν με αυστηρές συνέπειες. 

1. Η τροποποίηση της διάταξης αυτής επεβλήθη στην Ελλάδα στα προαπαιτούμενα του 
Μνημονίου για τη δανειοδότηση της χώρας; 

2. Δεδομένου ότι το καινούργιο νομικό καθεστώς ευνοεί τη διαρροή κεφαλαίων σε 
φορολογικούς παραδείσους και διαβρώνει τη φορολογική βάση της χώρας, ποια είναι 
η θέση της Επιτροπής σχετικά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004335/2016 

P-004450/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 
Εξ ονόματος της Επιτροπής 
(14.11.2016) 
 
 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν ζήτησαν διατάξεις που να επιτρέπουν στους πολιτικούς στην 
Ελλάδα να κατέχουν μερίδια σε υπεράκτιες εταιρείες στο πλαίσιο του προγράμματος 
στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα, διότι οι εν λόγω διατάξεις υπήρχαν στην 
νομοθεσία πριν από το πρόγραμμα. Δεδομένου ότι οι διατάξεις είναι ασαφείς (δεν υπάρχει 
νομικός ούτε κοινά αποδεκτός ορισμός της υπεράκτιας εταιρείας), αποσαφηνίστηκαν κατά 
την τελευταία αναθεώρηση του νόμου 4396/2016 σχετικά με τη δήλωση των περιουσιακών 
στοιχείων και οι εταιρείες «offshore» ορίστηκαν ως «εταιρείες με πραγματική ή 
καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα κατά την έννοια του 
άρθρο 65 του ν. 4172/2013 (κώδικας φορολογίας εισοδήματος)». 

 

Με τη αποσαφήνιση των διατάξεων η νομοθεσία τις καθιστά πλήρως εφαρμοστέες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004338/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Η υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και αγαθών πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα 

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την επιβολή δυσβάσταχτων 
φόρων, που θίγουν κάθε κοινωνική ομάδα και προκαλούν οικονομική αφαίμαξη στην -ήδη 
βεβαρημένη- ελληνική οικονομία. Αύξηση βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24% σε 
βασικά είδη πρώτης ανάγκης, φορολογία στις συνδέσεις διαδικτύου και συνδρομητικής 
τηλεόρασης, κατάργηση μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά, αύξηση ειδικού 
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, είναι μόνο λίγα από τα μέτρα που 
ελήφθησαν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να 
καταβάλλουν τουλάχιστον το 82% του εισοδήματός τους στο κράτος και τα ταμεία, ενώ 
αποθαρρύνεται κάθε νέα επιχειρηματική προσπάθεια. Αν και η φορολογική πολιτική 
εκφεύγει της κοινοτικής αρμοδιότητας, είναι προφανές ότι με τέτοια μέτρα θίγεται ο 
πυρήνας του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, 
την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και το δικαίωμα προσδοκίας εύλογης αμοιβής από την 
εργασία. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Το πακέτο των μέτρων αυτών προτάθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ή από την 
Τρόικα; 

2. Ποια είναι η θέση της όσον αφορά την επίδραση των μέτρων αυτών στην επιβίωση των 
επιχειρήσεων και στο επενδυτικό περιβάλλον;  

3. Πώς μπορεί να συνδράμει την ελληνική κυβέρνηση να καταστήσει την ελληνική αγορά 
πιο φιλική στις επενδύσεις, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την επιβίωση όσων 
ήδη λειτουργούν; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004338/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(22.8.2016) 
 
 

Η εν λόγω δέσμη φορολογικών μέτρων προτάθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στο 
πλαίσιο των δημοσιονομικών στόχων που συμφωνήθηκαν με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν εγκρίθηκε, στα 
τέλη Αυγούστου 2015, το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.  

 

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις ανησυχίες των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στην 
Ελλάδα σχετικά με την επιβάρυνση που επιφέρουν οι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές, 
καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές/οί κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους, ιδίως λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην οικονομία.  

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή παρέχει εκτενή επιτόπια τεχνική βοήθεια 
στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την πραγμάτωση μεταρρυθμίσεων 
της φορολογικής διοίκησης, οι οποίες θα επιτρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο να επιτύχει 
τους στόχους του όσον αφορά τα έσοδα και την σταδιακή μείωση των φορολογικών 
εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις, τους 
επαγγελματίες και τους υπαλλήλους. 

 

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και στις 
αγορές προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης 
και της Επιτροπής, στο πλαίσιο του συμπληρωματικού μνημονίου συμφωνίας που 
υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2016. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον και, ως εκ τούτου, προάγουν την ανάπτυξη και την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή 
συνδράμει τις ελληνικές αρχές στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
αυτών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, μέσω μιας σειράς έργων τεχνικής 
αρωγής. Πέραν αυτού, οι πολιτικές για την στήριξη των επενδύσεων θα εντάσσονται σε μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης που πρόκειται να καταρτιστεί από τις ελληνικές 
αρχές με την βοήθεια της Επιτροπής και οι οποίες υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ. 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004322/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ερώτηση για τις επιπτώσεις της φορολόγησης του διαδικτύου 

Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί την επιβολή φόρου 5% στις ευρυζωνικές συνδέσεις και 10% 
στη συνδρομητική τηλεόραση, φόρος που θα επιβληθεί σε όλες τις συνδέσεις στο 
διαδίκτυο, είτε για επαγγελματική είτε για ιδιωτική χρήση μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, tablet ή κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών.  

Το συγκεκριμένο μέτρο στις διαδικτυακές συνδέσεις θα δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια 
στους πολίτες, αδικαιολόγητα κόστη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, και καθυστέρηση στην 
προσπάθεια για μείωση της γραφειοκρατίας του δημοσίου τομέα.  Είναι ένα μέτρο που 
μοιάζει να πηγαίνει ενάντια σε μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της Επιτροπής και 
του Κοινοβουλίου, τη στιγμή που παρουσιάζονται από την Επιτροπή οι νέες προτάσεις για 
την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.  

Παρόμοια μέτρα μπορούν επίσης να έχουν επιπτώσεις και στην εξάπλωση του διαδικτύου 
στις  χώρες που εφαρμόζονται, δημιουργώντας τεχνολογικές ανισότητες την στιγμή που το 
διαδίκτυο προσφέρει μοναδικές δυνατότητες στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Είναι σύμφωνο το μέτρο με την ευρύτερη στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά 
που εκπονείται από την ΕΕ; 

2. Ποιές οι μέσες οικονομικές επιπτώσεις  της καθυστέρησης εξάπλωσης του Διαδικτύου 
σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ; 

3. Ποιες οι μέσες οικονομικές επιπτώσεις της μη χρήσης του διαδικτύου για έναν 
Ευρωπαίο πολίτη; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004322/2016 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(2.8.2016) 

 
 

Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της δέσμης 
χρηματοδοτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)  και 
συνάδουν με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Ωστόσο, ο αντίκτυπος των εν λόγω μέτρων 
στην επιτάχυνση της προαγωγής των ευρυζωνικών συνδέσεων (και, ως εκ τούτου, στους 
στόχους που έχουν θεσπιστεί όσον αφορά την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά) δείχνει να είναι 
περιορισμένος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει διαθέσει μέσα, όπως, λόγου χάριν, τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, ώστε να ενθαρρυνθεί η κατασκευή ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της γενικής πτωτικής τάσης των τιμών των ευρυζωνικών συνδρομών, 
ο όποιος αντίκτυπος από την επιβολή ενός φόρου του τύπου αυτού είναι, πιθανότατα, 
προσωρινός. Μολονότι το κόστος έχει χαρακτηριστεί ως ο μόνος παράγοντας που 
αποθαρρύνει το ένα τέταρτο των νοικοκυριών να προβούν σε κατ’ οίκον σύνδεση με το 
Διαδίκτυο, κατά την περίοδο 2013-2015, το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν διαθέτουν 
σύνδεση με το Διαδίκτυο μειώθηκε, από το ένα τρίτο το 2013 στο ένα τέταρτο το 2015. 
Βάσει μελέτης για τις χώρες του ΟΟΣΑ134, υπολογίζεται ότι μια αύξηση των τιμών κατά 5 % 
θα οδηγούσε σε πτώση της ζήτησης κατά 2,1 %. 

 

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με αντικείμενο τον 
μακροπρόθεσμο οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει στην Ελλάδα η επίτευξη των στόχων 
(100 % ταχεία ευρυζωνική κάλυψη στην περιοχή των 30 Mbps και 50 % επιτάχυνση της 
προαγωγής στην περιοχή των 100 Mbps) του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, 
αυτή θα αποδώσει αύξηση του ΑΕΠ της τελευταίας κατά 1,5 % περίπου. 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Cadman R, Dineen C., " Price and Income Elasticity of Demand for Broadband Subscriptions: A 

Cross-Sectional Model of OECD Countries", SPC Network Working Paper 2008. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004202/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Συσχέτιση άρσης περιορισμών για τη βίζα στην Τουρκία και συμφωνίας για 
τους πρόσφυγες 

Σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό, όσοι πρόσφυγες ή μετανάστες 
φτάνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τις 20 Μαρτίου 2016, είναι αντιμέτωποι με τις 
επαναπροωθήσεις, αν δεν κάνουν αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα ή αν η αίτησή τους 
απορριφθεί. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ θα πάρει σύρους πρόσφυγες απευθείας από την Τουρκία 
και θα χορηγήσει οικονομική βοήθεια στην Άγκυρα, όπως και ταξίδια χωρίς βίζα για τους 
πολίτες της και πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. 

Όμως, ο Αχμέτ Νταβούτογλου προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τουρκία 
δεν θα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τη συμφωνία, αν η ΕΕ δεν άρει τους περιορισμούς 
για τη βίζα μέχρι τον Ιούνιο. Οι Βρυξέλλες απαντούν ότι η Τουρκία πληροί απόλυτα μόνο τα 
19 από τα 72 κριτήρια για την απελευθέρωση βίζας, με την Άγκυρα να απαντά σήμερα ότι 
έως τις αρχές Μαΐου θα ευθυγραμμιστεί με όλα τα κριτήρια. 

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή: 

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συμμόρφωση της Τουρκίας με τα κριτήρια για την 
απελευθέρωση της βίζας; 

Αν τελικά δεν πληρούνται τα κριτήρια μέχρι τον Ιούνιο, οπότε δεν θα υπάρξει άρση των 
περιορισμών, ποια θα είναι η τύχη της συμφωνίας; 

Υπάρχει συσχέτιση των χρηματοροών με τις επαναπροωθήσεις προσφύγων; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 

E-004202/2016 

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 

εξ ονόματος της Επιτροπής 

(1.8.2016) 

 

 

Η Επιτροπή παραπέμπει την κ. βουλευτή στην τρίτη έκθεση σχετικά με την πρόοδο της 
Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2016135, και 
στη δεύτερη έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2016136.   

 

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Τουρκία, θα επισπεύσει 
περαιτέρω την εκταμίευση των 3 δισ. EUR που έχουν διατεθεί για το 2016 και το 2017 στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Πρόκειται για χρηματοδότηση 
για τους πρόσφυγες και όχι για την Τουρκία. Η στήριξη αποσκοπεί στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης, των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και των οικονομικών 
προοπτικών των προσφύγων στην Τουρκία, ως μέρος της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης εντός και εκτός της ΕΕ. 

 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία στις προσπάθειές της να εκπληρώσει τα 
υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης του οδικού χάρτη για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 COM(2016) 278 final. 
136 COM(2016) 349 final. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004201/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Θέσπιση στην Ελλάδα του αυτόματου μηχανισμού περικοπών και 
συμμόρφωσή του στο Κοινοτικό Δίκαιο 

H ελληνική κυβέρνηση νομοθετεί τη θέσπιση μηχανισμού αυτόματης περικοπής δαπανών 
του Δημοσίου, που θα αφορά σε συντάξεις, μισθούς και παροχές κοινωνικής ασφάλισης 
αλλά και επιβολή φορολογικών βαρών. Εφόσον διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση μεταξύ 
του στόχου του πρωτογενούς ισοζυγίου και του αποτελέσματος του εκάστοτε 
προηγούμενου οικονομικού έτους, θα εκδίδεται μέχρι την 31η Μαΐου Προεδρικό Διάταγμα, 
με το οποίο θα επέρχεται αυτόματα δημοσιονομική προσαρμογή από 1ης Ιουνίου του ιδίου 
έτους, με μείωση κατά ίσο ποσοστό του συνόλου των δαπανών όλων των κατηγοριών τον 
εκτελούμενου προϋπολογισμού, και μάλιστα αναδρομικά από την αρχή του έτους. Ο 
μηχανισμός (“κόφτης”) θα πλήξει επιπλέον τις κοινωνικές δαπάνες αλλά και τα εισοδήματα 
μισθωτών, συνταξιούχων και επιχειρήσεων, χωρίς να είναι εξαρχής γνωστό στους πολίτες 
κάθε χρόνο το μηνιαίο εισόδημά τους ή οι κοινωνικές παροχές, ενόψει ενδεχόμενης 
ενεργοποίησης του μηχανισμού περικοπών κάθε Μάιο. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Το ενδεχόμενο να αιφνιδιάζεται ο πολίτης κάθε Μάιο με αναδρομικές μειώσεις 
μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών ή αυξήσεις φόρων και εισφορών είναι 
σύμφωνο με το κοινοτικό κεκτημένο και την ΕΣΔΑ; 

2. Θίγεται το θεσμοθετημένο από την ΕΣΔΑ ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης των 
πολιτών, αφού οι περικοπές θα είναι οριζόντιες, χωρίς να εξετάζονται κάθε φορά οι 
ανάγκες κάθε κατηγορίας πολιτών; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004201/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(19.8.2016) 
 
 

1. Η ελληνική νομοθεσία για τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής 
(άρθρο 233 του νόμου 4389/2016) ορίζει ότι τα πρόσθετα μέτρα για τον προϋπολογισμό θα 
τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουνίου, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του 
προηγούμενου έτους. Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα 
πριν από αυτή την ημερομηνία.  

 

2. Η παράγραφος 5 του προαναφερθέντος άρθρου 233 του νόμου 4389/2016 εξαιρεί τις πιο 
ευάλωτες ομάδες από την αυτόματη εξοικονόμηση. Η διάταξη αυτή εξαιρεί ρητά τις 
περικοπές στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στις κοινωνικές δαπάνες για 
τις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως στα οικογενειακά επιδόματα, τις παροχές ανεργίας, τις 
ενισχύσεις των μειονεκτούντων ατόμων και των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος, καθώς 
και στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Οριζόντιες περικοπές θα γίνονται μόνο σε 
κατηγορίες του προϋπολογισμού που δεν εξαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 5, και 
αυτές θα μπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναμα διαρθρωτικά δημοσιονομικά 
μέτρα, όπως μέτρα για τα έσοδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού κάθε 
φθινόπωρο.  

 

Όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να επιτύχουν τους στόχους των προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής, θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις τους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων, και με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου.  

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003565/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Τήρηση συμφωνίας επαναπροώθησης από την Τουρκία και συνθήκες σίτισης 
και υγιεινής των προσφύγων 

Σύμφωνα με το Reuters, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχία για το 
αν η Τουρκία είναι μία ασφαλής χώρα για εκείνους που επιστρέφουν εκεί. Άλλωστε, η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δεν έχει αυτή τη στιγμή πρόσβαση στον 
καταυλισμό του Κιρκλαρέλι, όπου φτάνουν όσοι επαναπροωθούνται. 

Επιπλέον, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ έχει εκφράσει ανησυχία για την 
κατάσταση των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, όπου το 90% εξ αυτών είναι εκτός των 
επίσημων δομών φιλοξενίας, πολλές φορές δίχως δουλειά και σε αυτοσχέδια καταλύματα. 
Έχουν μάλιστα κατά καιρούς ακουστεί ανησυχίες ότι οι αυτοσχέδιοι καταυλισμοί μπορεί να 
αποτελούν εστίες μικροβίων και επιδημιών. 

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή: 

1. Με ποιον τρόπο εξασφαλίζει ότι τηρείται η συμφωνία ως προς τις συνθήκες υγιεινής 
και σίτισης από την πλευρά της Τουρκίας; 

2. Γνωρίζει τις συνθήκες στον καταυλισμό στο Κιρκλαρέλι; 

3. Γνωρίζει αν οι πρόσφυγες που επαναπροωθούνται διαμένουν σε καταυλισμούς ή σε 
αυτοσχέδια καταλύματα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003565/2016 
Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(7.9.2016) 
 
 

Όπως τεκμηριώνεται στη δεύτερη έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην 
εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας137, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία έχουν λάβει 
ορισμένα μέτρα νομοθετικού και διοικητικού χαρακτήρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη 
τήρηση του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου κατά την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας138. Εν προκειμένω, η Τουρκία συμφώνησε επίσης να επιτρέψει στην ΕΕ να 
παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση των Σύριων και των μη Σύριων που επιστρέφουν 
στην Τουρκία, παρέχοντας και πρόσβαση σε καταυλισμούς και κέντρα προσφύγων, και έχει 
συνάψει συμφωνία με την UNHCR139 να παρέχει πρόσβαση στα κέντρα απομάκρυνσης για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών διεθνούς προστασίας. Οι πρώτες 
επισκέψεις από την αντιπροσωπία της ΕΕ σε αυτούς τους καταυλισμούς και κέντρα 
απομάκρυνσης στην Τουρκία πραγματοποιήθηκαν στον καταυλισμό Kirklareli στις 4 Μαΐου 
2016. 

 

Από τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία140 θα χρηματοδοτηθεί με 60 εκατ. 
ευρώ ειδικό μέτρο ύψους που θα καλύψει επί εξάμηνο τα έξοδα διατροφής, διαμονής και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των επιστρεφόντων στην Τουρκία. Από τον ΜΠΒ141 η ΕΕ 
συγχρηματοδοτεί τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και απομάκρυνσης. Σκοπός της 
βοήθειας από την ΕΕ είναι να βελτιωθεί η ικανότητα της Τουρκίας να φιλοξενήσει 
αυξανόμενο πλήθος παράτυπων μεταναστών υπό αξιοπρεπείς συνθήκες.  

 

Κατά την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας, η αντιπροσωπία της ΕΕ συμμετέχει 
συστηματικά στις διάφορες δραστηριότητες παρακολούθησης επιτόπου, στις οποίες 
συγκαταλέγονται διμερείς ανταλλαγές, συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Διευθύνουσας 
Επιτροπής έργων, επισκέψεις παρακολούθησης και επιτόπιοι έλεγχοι. Επιπλέον, η 
αντιπροσωπία της ΕΕ ανταλλάσσει τακτικά πληροφορίες με τις τουρκικές αρχές και διεξάγει 
συστηματικά συνεδριάσεις με τις αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη χρηματοδοτική 
συνεργασία. Εξάλλου, η αντιπροσωπία της ΕΕ χρησιμοποιεί εξωτερικούς μηχανισμούς 
παρακολούθησης της εφαρμογής της χρηματοδοτικής βοήθειας 

 

                                                           
137 COM(2016) 349 final, 15 Ιουνίου 2016, σ. 5. 
138 http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
139 Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
140 Απόφαση της Επιτροπής C(2016) 855 final σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην 

Τουρκία, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015) 9500 final της Επιτροπής της 24.11.2015 
141 Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003088/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Τραπεζικές προμήθειες και capital controls 

Η διαχείριση των capital controls από την ελληνική κυβέρνηση εισάγει διάφορες 
στρεβλώσεις, που περιστέλλουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και προκαλούν 
ασφυξία στην αγορά. Π.χ. η απαγόρευση ανοίγματος νέων λογαριασμών προς αποφυγήν 
πληρωμής τραπεζικής προμήθειας επιφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις μεγάλo κόστoς, 
που εκπορεύεται από τις υψηλές προμήθειες των ελληνικών τραπεζών στις διατραπεζικές 
μεταφορές. Επίσης, η πλήρης απαγόρευση της πρόωρης εξόφλησης ενήμερων δανείων ή 
της εξόφλησης "κόκκινων" δανείων με τραπεζική μεταφορά ήρθη μόλις κατά 50% προ δέκα 
ημερών. 

Οι συνέπειες της ασφυκτικής λειτουργίας των capital controls στην Ελλάδα είναι ολέθριες 
για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

Επιπλέον, οι τράπεζες χρεώνουν υπερβολικά ποσά για τις αγορές με τη χρήση χρεωστικών 
και πιστωτικών καρτών, που κατά μέσο όρο υπερβαίνουν το 1,5 € ανά αγορά, παρά το 
γεγονός ότι  ο κανονισμός 751/2015 θεσπίζει πλαφόν 0,2 € και 0,3€ αντίστοιχα και οι εν 
λόγω διατάξεις έπρεπε να τυγχάνουν εφαρμογής από 9 Δεκεμβρίου. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Έχει ελέγξει τη διαδικασία συμμόρφωσης της Ελλάδας στον κανονισμό 751/2015; 

2. Έχει ελέγξει αν το ύψος των τραπεζικών προμηθειών και η απαγόρευση πλήρους 
αποπληρωμής δανείων με μεταφορά, που αναγκάζονται οι συναλλασσόμενοι να 
πληρώνουν λογω capital controls, είναι καταχρηστικό και αποβαίνει σε βάρος της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και, αν ναι, ποια μέτρα 
προτίθεται να λάβει; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003088/2016 
Απάντηση του Λόρδου Hill 

εξ ονόματος της Επιτροπής 
(23.6.2016) 
 

 

Η ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη ρύθμιση των 
χρεώσεων ανά συναλλαγή που καταβάλλουν οι κάτοχοι καρτών στις τράπεζές τους για τη 
χρήση των καρτών. Οι χρεώσεις αυτές δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Οι διοικητικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (π.χ. έλεγχοι στην 
κίνηση κεφαλαίων) τέθηκαν σε εφαρμογή στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2015, μετά την 
παρατεταμένη τραπεζική αργία προκειμένου να διασφαλισθεί η σταθερότητα του 
τραπεζικού συστήματος. Στόχος τους ήταν να αποτρέψουν την άτακτη φυγή κεφαλαίων με 
τη μικρότερη δυνατή οικονομική ζημία.  

 

Μολονότι οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων έχουν κόστος διότι παρεμποδίζουν την 
οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να είναι αναγκαίοι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 
για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο στόχος είναι να διατηρηθούν σε 
ισχύ για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να αρθούν σταδιακά 
το συντομότερο δυνατόν, με βάση την εκτίμηση της κατάστασης ρευστότητας των 
τραπεζών και του γενικότερου κλίματος εμπιστοσύνης των καταθετών. Για τον σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τους διεθνείς εταίρους, θα παρακολουθεί και θα αναλύει 
εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις τράπεζες και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν στην 
Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην 
κίνηση κεφαλαίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003000/2016/αναθ.1 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Διαγραφές δημοσιογράφων και προσβολή της ελευθερίας του Τύπου στην 
Ελλάδα 

Προ ολίγων ημερών το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδίκασε γνωστούς 
δημοσιογράφους σε διαγραφές και άλλες πειθαρχικές ποινές, επειδή είχαν πάρει θέση στο 
δημοψήφισμα του Ιουνίου 2015 στην Ελλάδα, με την αιτιολογία ότι “υποκαθιστούν το 
δημοσιογραφικό λειτούργημα με απροκάλυπτη προπαγάνδα”. Η ελευθερία του λόγου και 
της κριτικής και η πολυφωνία των ΜΜΕ αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και 
προϋποθέσεις άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, κατοχυρώνονται δε στο 
άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 τουΕυρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που καταδικάστηκαν είχαν πάρει θέση υπέρ 
του “Ναι” στο δημοψήφισμα, ενώ ούτε καν παραπέμφθηκαν δημοσιογράφοι που είχαν 
πάρει δημόσια θέση - και με μεγαλύτερη ένταση - υπέρ του “Όχι”, θέση την οποία στήριξε η 
πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. Και τούτο έρχεται σε συνέχεια άλλων παραβιάσεων της 
ελευθερίας του Τύπου σε Τουρκία, Ουγγαρία και Πολωνία. 

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή: 

1. Γνωρίζει ότι δημοσιογράφοι διεγράφησαν από την ΕΣΗΕΑ για την έκφραση της άποψής 
τους επί ενός σοβαρού πολιτικού ζητήματος; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την προστασία της ελευθερίας του 
Τύπου στον ευρωπαϊκό χώρο; 

3. Με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί η εναρμόνιση των νομοθεσιών περί ΜΜΕ των 
κρατών μελών με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-003000/2016 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(20.6.2016) 

 
 

Η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
οποία κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η 
Επιτροπή έχει επίγνωση των προκλήσεων για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης σε διάφορα κράτη μέλη. Επιδιώκει να διασφαλίσει το σεβασμό των εν λόγω 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των Συνθηκών της ΕΕ, σύμφωνα 
με το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τα γεγονότα που 
αναφέρει η κ. βουλευτής δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. 

 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές του οπτικοακουστικού τομέα 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση του σεβασμού της ελευθερίας 
του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ενισχύει την ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών του οπτικοακουστικού τομέα εισάγοντας την ανεξαρτησία ως 
προαπαιτούμενο και θεσπίζοντας κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές 
πρέπει να πληρούν. 

 

Όταν δεν είναι δυνατή η ανάληψη νομικής δράσης, η Επιτροπή ενεργεί με άλλους τρόπους, 
για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης — ύστερα από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου — ανεξάρτητων έργων στον τομέα της ελευθερίας και της πολυφωνίας των 
μέσων ενημέρωσης. Με τα έργα αυτά, μεταξύ άλλων, χαρτογραφούνται παραβιάσεις της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και παρέχεται στήριξη σε δημοσιογράφους που 
απειλούνται142. 

 

Ένα από τα σχέδια αυτά είναι το «Παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα 
ενημέρωσης», υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, το οποίο 
αποσκοπεί στην ανάδειξη των κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στα 
κράτη μέλη. Η Ελλάδα αξιολογήθηκε ήδη το 2014143 και θα αξιολογηθεί εκ νέου το 2016 
παράλληλα με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και δύο υποψήφιες χώρες144. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης του 2016 αναμένονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016. 

                                                           
142 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-freedom-projects 
143 http://monitor.cmpf.eui.eu/results-2014/greece/ 
144 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-monitor-tool-mpm2016-launch-

2016-exercise 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003007/2016/αναθ.1 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Συνθήκες υγιεινής στους καταυλισμούς προσφύγων στην Ελλάδα 

Οι «καταυλισμοί» των προσφύγων στην Ελλάδα, με τις υποτυπώδεις συνθήκες υγιεινής, 
χαρακτηρίζονται από δημοσιεύματα ως οι πρώτες «φαβέλες» της Ευρώπης. Ιδιαίτερα 
οξυμένη είναι η κατάσταση στον καταυλισμό της Ειδομένης, όπου βρίσκονται περισσότερα 
από 11 269 άτομα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και τοπικοί φορείς, όπως ο 
Δήμαρχος, λόγω της σωρείας μολύνσεων από ασθένειες (ηπατίτιδα, λεπτοσπείρωση, 
δερματικές ασθένειες, ψώρα) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση 
επιδημιών και ασθενειών εκλιπουσών στην ευρωπαϊκή ήπειρο (π.χ. ελονοσίας). Η 
Ομοσπονδία Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ ζητά να ληφθούν έκτακτα μέτρα και να γίνεται 
απολύμανση σε όλα τα ασθενοφόρα που μεταφέρουν ασθενείς από την περιοχή. Οι 
υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι αδυνατούν να παρέμβουν και να προχωρήσουν σε 
απολύμανση των εστιών. Ο έλληνας Υπουργός Εσωτερικών δηλώνει ότι θα σταματήσει την 
επαναπροώθηση προσφύγων, αν δεν βεβαιωθεί για τις συνθήκες υγιεινής. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Μετά ταύτα και δεδομένου ότι η προστασία της υγείας του ανθρώπου συμπεριλαμβάνεται 
στους θεμελιώδεις στόχους τόσο σε επίπεδο διακηρύξεων και νομοθετικών διατάξεων όσο 
και σε επίπεδο εφαρμογής όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, πώς μπορεί η 
Επιτροπή να παράσχει βοήθεια στις ελληνικές αρχές στην προσπάθεια για την εξασφάλιση 
των συνθηκών υγιεινής των προσφύγων αλλά και των κατοίκων των περιοχών αυτών; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003007/2016 
Απάντηση του κ. Στυλιανίδη 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(25.7.2016) 
 
Η αντιμετώπιση των υγειονομικών προβλημάτων και των ανησυχιών για την υγεία αποτελεί 
έναν από τους πυλώνες της βοήθειας της Επιτροπής για τη βελτίωση της κατάστασης των 
προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του κανονισμού για τη στήριξη 
έκτακτης ανάγκης145, χορηγήθηκαν στους εταίρους, στον τομέα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας, 83 εκατ. EUR με στόχο την επίτευξη βελτιώσεων, σημαντικό ποσοστό των οποίων 
προορίζεται για την ύδρευση, την αποχέτευση και την υγιεινή. Αυτό υλοποιείται με τη 
δημιουργία εγκαταστάσεων ντους και αποχωρητηρίων, την αποκομιδή των απορριμμάτων, 
τον καθαρισμό των χώρων, την εξεύρεση λύσεων όσον αφορά την αποστράγγιση και την 
παροχή υπηρεσιών πλυντηρίου. Προχωρεί εξάλλου η σύνδεση ορισμένων χώρων με δίκτυα 
κοινής ωφελείας, όπως π.χ. τα δίκτυα αποχέτευσης. Παρέχονται, επίσης, πρωτοβάθμια 
υγειονομική περίθαλψη και εξυπηρέτηση όσον αφορά τα παραπεμπτικά. Η Επιτροπή 
προέβη, επίσης, σε ξεχωριστή χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των επαγγελματιών στον 
τομέα της υγείας και των διαμεσολαβητών υγείας, καθώς και για την παρακολούθηση 
ασθενειών, μέσω του προγράμματος υγείας της ΕΕ.  

 

Οι διαμένοντες στον καταυλισμό της Ειδομένης μετακινήθηκαν πρόσφατα σε τοποθεσίες 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ της 
ελληνικής Γενικής Γραμματείας για τους πρόσφυγες, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
εταίρων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας με αντικείμενο τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων της υγείας και της υγιεινής, τόσο στους εν 
λόγω χώρους, όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

 

Στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ146 και του ΤΕΑ147, η Επιτροπή έχει χορηγήσει, τους τελευταίους 12 
μήνες, 262 εκατ. EUR για δράσεις βοήθειας έκτακτης ανάγκης, οι οποίες πρόκειται να 
υλοποιηθούν στην Ελλάδα. Η εν λόγω βοήθεια έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει 3,3 εκατ. 
EUR ως έκτακτη επιχορήγηση προς το ελληνικό Υπουργείο Υγείας, ακριβώς για να ενισχυθεί 
η ικανότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα οποία 
ανεφύησαν εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης στα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου. Εξάλλου, πρόβλεψη για σκοπούς ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης έχει 
συμπεριληφθεί στην παροχή διαφόρων άλλων βοηθειών έκτακτης ανάγκης. Το ECDC148 
αναπτύσσει, επίσης, δράση στη χώρα, μετά από σχετική αίτηση των ελληνικών αρχών. 

                                                           
145 ΕΕ L 70 της 16.03.2016, σ. 1 – http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0369 
146 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
147 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
148 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002638/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα και παραβίαση της οικονομικής 
ελευθερίας των ελεύθερων επαγγελματιών 

Σύμφωνα με το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού 
συστήματος, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών δεν 
θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Υπολογίζεται δε ποσοστιαία επί του εισοδήματος του 
κάθε ελεύθερου επαγγελματία χωρίς, μάλιστα, η διαφορά αυτή να ανταποδίδεται με 
αντίστοιχο επίπεδο ιατροφαρμακευτικής ή συνταξιοδοτικής κάλυψης, κατά τρόπο δε 
υποχρεωτικό για τον ασφαλισμένο, στον οποίο πλέον δεν δίδεται η δυνατότητα επιλογής 
ασφαλιστικής κλάσης αλλά υπάγεται υποχρεωτικά. Γι’ αυτό απέχουν οι δικηγόροι στην 
Ελλάδα από τα καθήκοντα τους από τον περασμένο Δεκέμβρη. Με τον τρόπο αυτόν 
θεσπίζεται στην πραγματικότητα ένας δεύτερος φόρος εισοδήματος, ο οποίος σε πολλές 
περιπτώσεις κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον κανονικό και θίγει το ελάχιστο 
όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Μήπως η έμμεση εισαγωγή δεύτερου φόρου εισοδήματος με το όνομα της 
ασφαλιστικής εισφοράς αντιβαίνει ευθέως στην αρχή της οικονομικής ελευθερίας ως 
έκφανσης της προσωπικής ελευθερίας;  

2. Επιτρέπεται, και μέχρι ποιο ποσοστό, να υπολογίζονται αθροιστικά φόροι και 
ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να μην θίγεται το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης 
και οι ελευθερίες του επιχειρείν; 

3. Ποια η θέση του Εκπροσώπου της Επιτροπής στην Τρόικα επ’ αυτού; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002638/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(17.8.2016) 
 
 

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και οι φόροι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και γενικά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η επιβολή τέτοιων 
εισφορών επί του πληθυσμού δεν συνιστά, καταρχήν, προσβολή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως εκείνα που αναφέρονται από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. 

 

Ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, που 
ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 8 Μαΐου 2016 στο πλαίσιο της πρώτης 
αξιολόγησης του προγράμματος, είναι η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός της βάσης 
εισφορών και συντάξεων για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, μεταξύ άλλων με τη 
μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, που υπόκειται στους κανόνες 
ελάχιστης απαιτούμενης εισφοράς. Η εν λόγω αλλαγή απαντά στη δικαιολογημένη 
ανησυχία σχετικά με την αδυναμία ορισμένων επαγγελματιών να καταβάλλουν 
κατ’ αποκοπήν ποσά εισφορών που επί του παρόντος δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό 
επίπεδο του εισοδήματός τους. Επιπλέον, ο νόμος περιλαμβάνει ειδική διάταξη που 
θεσπίζει χαμηλότερα ποσοστά εισφορών για εκείνους τους αυτοαπασχολούμενους 
επαγγελματίες που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους, περίοδος κατά την οποία τα 
εισοδήματά τους είναι συνήθως στο χαμηλότερο επίπεδο. Επίσης, τα άτομα με χαμηλό 
εισόδημα επωφελούνται από φοροαπαλλαγές στο εισόδημα φυσικών προσώπων, οι οποίες 
επί του παρόντος εγγυώνται ένα σχετικά υψηλό επίπεδο αφορολόγητου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002637/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Προστασία της δημόσιας υγείας από παράνομες ουσίες σε τρόφιμα 

Οι επιχειρήσεις Opson V, δηλαδή αστυνομικές επιχειρήσεις της Interpol και της Europol σε 
57 χώρες ανά τον κόσμο, που αποβλέπουν στην ανεύρεση και κατάσχεση νοθευμένων ή 
παραποιημένων τροφίμων, έχουν καταφέρει να εξεύρουν πάνω από 10.000 τόνους αυτών. 

Στην Ιταλία, η αστυνομία κατέσχεσε 85 τόνους ελιές, που περιείχαν διάλυμα θειικού 
χαλκού (γαλαζόπετρας), στην Ελλάδα βρέθηκαν τρία παράνομα εργοστάσια, τα οποία 
έφτιαχναν νοθευμένο αλκοόλ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αρχές κατέσχεσαν περίπου 10.000 
λίτρα νοθευμένου αλκοόλ, ενώ από την Ουγγαρία και τη Λιθουανία, μέχρι το Τόγκο και τη 
Ζάμπια, βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν τεράστιες ποσότητες από νοθευμένες σοκολάτες και 
γλυκά, καθώς και ποσότητες αλκοόλ που, με παραποιημένες ετικέτες, προορίζονταν για 
ανήλικα παιδιά. Τέλος, στα τελωνεία του αεροδρομίου του Ζαβεντέμ στο Βέλγιο 
ανακάλυψαν πολλά κιλά κρέατος πιθήκου, ενώ στη Γαλλία κατασχέθηκαν πολλά κιλά από 
γρύλους και κάμπιες. 

Η Interpol ακόμα κάνει λόγο για την κατάσχεση στην Ινδονησία 70 κιλών εντοσθίων από 
κοτόπουλα διατηρημένων στη φορμόλη, η ύπαρξη της οποίας στα τρόφιμα απαγορεύεται. 

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί το 
λαθρεμπόριο παρανόμων εμπορευμάτων και να προασπιστεί η δημόσια υγεία; 

2. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι για λαθρεμπόριο 
παράνομων εμπορευμάτων στα ευρωπαϊκά σύνορα, αεροδρόμια και τελωνεία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  

E-002637/2016 

Απάντηση του κ. Andriukaitis  εξ ονόματος της Επιτροπής  

(19.5.2016)  

1. Οι κύριες κατασχέσεις ύστερα από τις επιχειρήσεις «Opson V» πραγματοποιήθηκαν 
σε τρίτες χώρες, αν και παράνομα προϊόντα εντοπίστηκαν επίσης σε κράτη μέλη.  Η 
ανταλλαγή πληροφοριών για τις σχετικές περιπτώσεις μεταξύ των κρατών μελών 
επιτεύχθηκε μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές (RASFF). Η διακίνηση παράνομων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τροφίμων, αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και 
το σοβαρό διεθνές έγκλημα149, με τη στήριξη της Europol. 

2. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 178/2002150 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004151 αποτελούν τα δύο 
βασικά εργαλεία στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας που εξασφαλίζει ότι τα 
τρόφιμα που εισάγονται στην ΕΕ συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ. Την 
ευθύνη για την επιβολή των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων φέρουν τα κράτη 
μέλη, τα οποία έχουν την υποχρέωση θέσπισης ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
επίσημων ελέγχων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα ή με ισοδύναμα πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην ΕΕ 
υπόκεινται σε υποχρεωτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς 
επιθεώρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οικείες προϋποθέσεις 
εισαγωγής. Για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης, η Επιτροπή κατάρτισε 
κατάλογο των προϊόντων για τα οποία, με βάση γνωστούς ή πρωτοεμφανιζόμενους 
κινδύνους, απαιτείται αυξημένο επίπεδο ελέγχων πριν από την είσοδό τους στην ΕΕ. Ο εν 
λόγω κατάλογος περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009152 
και επανεξετάζεται τακτικά. 

 Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι τα υφιστάμενα μέσα καθιστούν δυνατή την ταχεία 
αντίδραση σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη μεγαλύτερης επαγρύπνησης και θέσπισης 
ειδικών μέτρων για τα εισαγόμενα τρόφιμα. Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς 
τα κράτη μέλη ως προς τη διεκπεραίωση των ελεγκτικών τους καθηκόντων. Ωστόσο, η 
Επιτροπή δεν συμμετέχει στην επιβολή της νομοθεσίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις.  

                                                           
149 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/137401.pdf 
150 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης 

Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. 

151 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, ΕΕ 
L 165 της 30.4.2004, σ. 1. 

152 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το 
αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη 
ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ, ΕΕ L 194 της 25.7.2009, 
σ. 11-21. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002349/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ανθρωπιστική κρίση και ΜΚΟ 

Για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και των προβλημάτων διαβίωσης των 
προσφύγων και μεταναστών, που έρχονται στην Ευρώπη, έχει πρόσφατα αποφασιστεί η 
διάθεση ποσού 700 εκατομμυρίων ευρώ εντός των επόμενων τριών ετών. Τα κονδύλια 
αυτά θα δοθούν όχι στην ελληνική ή άλλη κυβέρνηση ή κυβερνητικό φορέα αλλά σε Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Επειδή ο ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν είναι κομβικός και έχει άμεση σχέση με τις 
ζωές και την υγεία των προσφύγων αλλά και επειδή το κονδύλιο των 700 εκατομμυρίων 
ευρώ που θα διατεθεί στις ΜΚΟ είναι μεγάλο, ερωτάται ο Επίτροπος: 

1. Με ποια διαδικασία επιλέγονται οι ΜΚΟ και με ποιους όρους και προϋποθέσεις 
γίνεται η χρηματοδότησή τους; 

2. Δεδομένου ότι έχουν εκφραστεί πολλές φορές παράπονα για κακή λειτουργία των 
ΜΚΟ αλλά και παρουσιαστεί φαινόμενα χρηματοδότησης ΜΚΟ που 
αντιμετωπίζουν δικαστικές περιπέτειες για προηγούμενες χρηματοδοτήσεις τους, 
ποια είναι η διαδικασία ελέγχου και επιτήρησής τους, με την οποία θα 
εξασφαλιστεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, ότι επιτελούν την αποστολή τους 
σύμφωνα με το σχέδιο της Ένωσης και ότι η διαχείριση των ποσών που θα 
λαμβάνουν θα είναι χρηστή; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002349/2016 
Απάντηση του κ. Στυλιανίδη 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(1.6.2016) 
 

Δράσεις έκτακτης στήριξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/369 του Συμβουλίου153  
πραγματοποιούνται μόνο από την Επιτροπή ή από οργανισμούς που επιλέγει η Επιτροπή154. 
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή στηρίζεται στις συμβάσεις-πλαίσια εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) 
που έχουν συναφθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου155 ή 
συνάπτει νέες ΣΠΕΣ. Οι αιτήσεις για εταιρική σχέση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 2016/369 θα αξιολογούνται, τηρουμένων των αναλογιών, βάσει των κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται ήδη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.  

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους εταίρους όσον αφορά τις επιχειρησιακές προτεραιότητες156 
που κρίνει επί του παρόντος σκόπιμες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
προσφυγικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Οι προτάσεις δράσεων που υποβάλλονται από 
εταίρους αξιολογούνται και επιλέγονται για χρηματοδότηση σύμφωνα με τις 
επιχειρησιακές προτεραιότητες. Οι πρώτες οκτώ συμφωνίες επιχορήγησης υπογράφηκαν 
στις 19 Απριλίου 2016157.  

Η ΣΠΕΣ προωθεί τις αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας 
και της λογοδοσίας. Οι εταίροι έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους 
της εταιρικής σχέσης καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ΣΠΕΣ. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, 
η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση των οικονομικών λογαριασμών και των εκθέσεων 
δραστηριοτήτων των εταίρων. Ειδικότερα, η Επιτροπή προβαίνει σε συστηματικές 
επισκέψεις, αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και λογιστικούς ελέγχους, τόσο στην έδρα όσο και 
επιτόπου, που καλύπτουν οικονομικές, διοικητικές και επιχειρησιακές πτυχές των δράσεων.  

Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει την υλοποίηση ειδικής δράσης (έργου) 
εάν ο εταίρος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ειδικής 
συμφωνίας χορήγησης επιδότησης. Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη 
ΣΠΕΣ, εάν ο εταίρος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους όρους και τα κριτήρια που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου. 

 

 

                                                           
153 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης 

έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1). 
154 Αυτές είναι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις 

(ΜΚΟ). Κατάλογος εταίρων της ECHO: 
http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa_partners.pdf 

155 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την 
ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1). 

156 http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/esop.pdf. 
157 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1447_en.htm 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002344/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ανθρωπιστική κρίση, ανάθεση του έργου σε ΜΚΟ και θεσμικό πλαίσιο ελέγχου 

Ο ρόλος των ΜΚΟ στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι κομβικός. Στην 
Ελλάδα ήδη έχουν εγκατασταθεί συνεργεία από αρκετές ΜΚΟ από ολόκληρη την Ευρώπη, 
με σκοπό την προστασία της υγείας και την αξιοπρεπή διαβίωση των προσφύγων που 
έχουν εγκατασταθεί, προσωρινά έστω, στην Ελλάδα. Επειδή η αποστολή των ΜΚΟ είναι 
σημαντική και έχει άμεση σχέση με την ανθρωπιστική κρίση, πολύ κρίσιμη είναι η 
εξασφάλιση της αποδοτικότητας των κονδυλίων των 700 εκατομμυρίων ευρώ και η 
διαφάνεια της διανομής και της διαχείρισής τους. 

Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος Επίτροπος: 

1. Το θεσμικό πλαίσιο του Μητρώου Διαφάνειας, ως διάδοχο σχήμα του Μητρώου των 
ΜΚΟ, δίνει δυνατότητες ή επαρκεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
και της διαφάνειας των εγγεγραμμένων ΜΚΟ; 

2. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της διαφάνειας των ΜΚΟ, βάσει της οποίας αποφασίζεται ποιες θα αναλάβουν 
ποια μέρη του τιτάνιου αυτού έργου και πώς αξιοποιούν τα κονδύλια; 

3. Υπάρχει μηχανισμός επιτόπιου ή απομακρυσμένου ελέγχου της αποδοτικότητας και 
της διαφάνειάς τους κατά τη διάρκεια της παροχής του έργου τους; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002344/2016 

Απάντηση του κ. Στυλιανίδη 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(10.6.2016) 
 

 

1. Το Μητρώο Διαφάνειας είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την υλοποίηση της 
δέσμευσης που έχει αναλάβει η Επιτροπή υπέρ της διαφάνειας. Οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ) αντιπροσωπεύουν το 25% περίπου των 9 000 και πλέον εγγεγραμμένων. 
Το Μητρώο παρέχει διαφωτιστικά στοιχεία όσον αφορά τους εκπροσώπους συμφερόντων 
που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αποκαλύπτει σημαντικά 
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δομή και τις δραστηριότητες των οργανώσεων, 
καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που επενδύονται σε δραστηριότητες 
άσκησης επιρροής (λόμπινγκ). Ωστόσο, σκοπός του εργαλείου αυτού δεν είναι η 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγγεγραμμένων οντοτήτων, είτε για ΜΚΟ 
πρόκειται είτε για άλλου είδους. 

 

Όσον αφορά τις οργανώσεις που υλοποιούν ανθρωπιστικές δράσεις βάσει σύμβασης-
πλαισίου εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) που συνάπτουν με την Επιτροπή σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96158 του Συμβουλίου, η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή 
στην απάντηση που έδωσε στη γραπτή ερώτηση E-002349/2016159. Η Επιτροπή τηρεί και 
επικαιροποιεί τακτικά δημόσιο μητρώο των οργανώσεων με τις οποίες έχει συνάψει ΣΠΕΣ. 
Το μητρώο αυτό δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιτροπής160. 

 

2. Η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντηση που έδωσε στη γραπτή 
ερώτηση E-002349/2016. 

 

3. Η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντηση που έδωσε στη γραπτή 
ερώτηση E-002349/2016. Όσον αφορά την παρακολούθηση, η Επιτροπή θα ήθελε να 
διευκρινίσει ότι η διαδικασία στηρίζεται επίσης από τους εμπειρογνώμονες που έχει στείλει 
επί τόπου στις περιοχές παρέμβασης, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να επισκέπτονται 
τους χώρους που αφορούν τα προγράμματα και να συλλέγουν πληροφορίες από πρώτο 
χέρι για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

                                                           
158 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική 

βοήθεια (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1). 
159 http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html 
160 http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa_partners.pdf 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-001947/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος υγείας 

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εγκαταλείψει τις συμφωνηθείσες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας - όπως είναι η μεταρρύθμιση του τομέα 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα μητρώα ασθενών, 
η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, κλπ. - που θα καθιστούσαν βιώσιμο το σύστημα 
υγείας και θα απέφεραν έσοδα στο πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισμού. Αντί γι' 
αυτό, αποφάσισε να προχωρήσει σε οριζόντιες περικοπές στα έξοδα που αθροιστικά 
ανήλθαν σε ποσοστό μείωσης 61%. 

Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια γενικά ανελαστική ζήτηση φαρμάκων, η 
κυβέρνηση προτίμησε να επιβάλει δύο διαφορετικούς μηχανισμούς ανάκτησης (claw-back) 
και πολλαπλές υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) στον φαρμακευτικό κλάδο της χώρας, με 
αποτέλεσμα να υπονομεύσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών 
φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν το δεύτερο πιο σημαντικό εξαγώγιμο 
προϊόν της χώρας, και επίσης να πλήξει την προοπτική βιωσιμότητας του κλάδου, θέτοντας 
έτσι σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας.  

1. Αυτή η διπλή ανάκτηση, συνοδευόμενη από πολλαπλές υποχρεωτικές εκπτώσεις, 
εφαρμόζεται στον φαρμακευτικό κλάδο κάποιας άλλης χώρας εντός της ΕΕ; 

2. Είναι συμβατή με τους κανονισμούς περί ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς; 

3. Ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να εγκαταλειφθούν οι μεταρρυθμίσεις του 
συστήματος υγείας και να επιβληθεί αντί αυτών ο επιζήμιος μηχανισμός διπλής 
ανάκτησης ή πρόκειται για μέτρο που επιβλήθηκε από την Τρόικα; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-001947/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(15.6.2016) 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των 
κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, 
καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης. Συνεπώς, επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 
τους πληθυσμούς τους. 

Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρόθεση του ελληνικού Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει τη 
σχέση κόστους-αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και την 
προσβασιμότητα σε αυτές, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης του πληθυσμού, αλλά και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος.  

Το ανώτατο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της ανάκτησης, στον 
προϋπολογισμό, θεσπίστηκαν νομοθετικά από την Ελλάδα βάσει των μνημονίων 
συνεννόησης (ΜΣ) που συμφωνήθηκαν με τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο διαδοχικών 
προγραμμάτων βοήθειας. Αυτού του είδους ο μηχανισμός χρησιμοποιείται ευρέως σε 
ολόκληρη την Ευρώπη161 και μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου 
των φαρμακευτικών δαπανών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πρόσβαση σε φάρμακα.  

Στην Ελλάδα έχει συνδυαστεί με διαρθρωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν ότι η υψηλής 
ποιότητας περίθαλψη είναι βιώσιμη για την Ελλάδα και προσιτή για τους πολίτες. Οι 
ελληνικές αρχές έχουν, σύμφωνα με το τελευταίο ΜΣ, δεσμευτεί να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες αυτές162, με τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, συμπληρωματικών πρωτοκόλλων 
συνταγογράφησης, με τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, με 
τη δημιουργία νέου Ινστιτούτου Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας που να ενημερώνει 
την επιστροφή εξόδων και να εφαρμόσει νέο σύστημα πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Για την πραγματοποίηση ορισμένων από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, θα 
επωφεληθούν από την τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Υπηρεσία Υποστήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής.  

 

 

                                                           
161 Economic Papers 461 | September 2012 "Cost-containment policies in public pharmaceutical 

spending in the EU" Carone, Schwierz,  Xavier 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp_461_en.pdf 

162 Μνημόνιο Συνεννόησης, 2015 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811
_en.pdf 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-001595/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Tα επόμενα πλάνα διαχείρισης των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών προς 
την Ελλάδα και ποιες θα είναι οι κυρώσεις στην Τουρκία σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης 

Όπως ανακοινώθηκε, ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ υπό γερμανική διοίκηση, θα κατευθυνθεί 
στο Αιγαίο για την αντιμετώπιση των διακινητών μεταναστών. Το πλάνο δράσης προήλθε 
κατόπιν αιτήματος Ελλάδας, Γερμανίας και Τουρκίας στο πλαίσιο της δράσης του ΝΑΤΟ. 

Στην πράξη, νατοϊκά πλοία, δρώντας υποστηρικτικά, όταν εντοπίζουν πλοιάρια με 
πρόσφυγες/μετανάστες θα μεταφέρουν τις πληροφορίες στο Λιμενικό και στην FRONTEX, 
όπου και θα παρεμβαίνει. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα παρεμβαίνουν μόνον σε περιπτώσεις 
επιχειρήσεων έρευνας και διασώσεως ναυαγών. Οι διασωζόμενοι πρόσφυγες θα 
επιστρέφονται στην Τουρκία. 

Δεδομένου ότι το προαναφερθέν σχέδιο δράσης αφορά τους πρόσφυγες μετά την 
αναχώρησή τους από την Τουρκία και στοχεύει στην επιστροφή τους στις τουρκικές ακτές, 
και κατόπιν της εκταμίευσης της χρηματικής βοήθειας προς την Τουρκία, ερωτάται η 
Επιτροπή: 

1. Ποιο είναι το ακριβές πλάνο για την αντιμετώπιση και διαχείριση της προσφυγικής/ 
μεταναστευτικής ροής, και την επιστροφή στο έδαφος της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διασωζομένων προσφύγων;  

2. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα και οι επιχειρησιακές και νομικές λεπτομέρειες 
των επόμενων δράσεων και ποιοι οι στόχοι που η Επιτροπή έχει θέσει στην Τουρκία 
για να αποσυμφορήσει τη ροή προσφύγων προς την ΕΕ; 

3. Ποιο το σύστημα κυρώσεων στην Τουρκία σε περίπτωση μη εφαρμογής των 
συμφωνηθέντων και σε ό,τι αφορά τις συνεχείς θαλάσσιες και εναέριες παραβιάσεις 
της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο; 

 

 

 

 

 



EL 
P-001595/2016 
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(28.7.2016) 
 

 

Κατά τη σύνοδο κορυφής της 29ης Νοεμβρίου 2015, η ΕΕ και η Τουρκία αποφάσισαν να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη των παράτυπων αναχωρήσεων 
μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα και να μοιραστούν τα βάρη της φιλοξενίας 
των σύριων προσφύγων στην Τουρκία. 

 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2016, κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, της Τουρκίας και της 
Γερμανίας, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συμφώνησε να επιτρέψει στη μόνιμη ναυτική 
ομάδα 2 του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) να διεξάγει επιχειρήσεις 
στο Αιγαίο με στόχο την υποστήριξη της προσπάθειας της Ελλάδας και της Τουρκίας για την 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.  

 

Με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, της 18ης Μαρτίου 2016, που είχε στόχο να εξαρθρωθεί το 
επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών και να προσφερθεί εναλλακτική λύση στους 
μετανάστες ώστε να μην θέτουν τις ζωές τους σε κίνδυνο, η ΕΕ και η Τουρκία αποφάσισαν 
να τερματίσουν την παράτυπη μετανάστευση από την Τουρκία προς την ΕΕ και 
συμφώνησαν για πρόσθετα σημεία δράσης.  

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και εξέδωσε, 
στις 15 Ιουνίου 2016, τη δεύτερη έκθεσή της για την πρόοδο που έχει σημειωθεί163.  

 

Όπως προκύπτει από την εν λόγω έκθεση, η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας αποφέρει αποτελέσματα 
παρά τις πολλές προκλήσεις, αλλά η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Ειδικότερα, οι 
αριθμοί των μεταναστών που φεύγουν από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά 
εξακολουθούν να μειώνονται. Κατά τον μήνα που προηγήθηκε της εφαρμογής της 
δήλωσης, περίπου 1 740 μετανάστες διέσχιζαν καθημερινά το Αιγαίο πέλαγος με 
προορισμό τα ελληνικά νησιά. Αντιθέτως, από την 1η Μαΐου 2016, ο μέσος ημερήσιος 
αριθμός αφίξεων μειώθηκε σε 47.  

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Η 
επόμενη έκθεση θα δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο του 2016.  

                                                           
163 COM(2016) 349 final. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001569/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Τιμή του πετρελαίου στην Ελλάδα 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης προς την Eπίτροπο Vestager. 

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν πέσει 40% μέσα σε ένα χρόνο 
διεθνώς και κινούνται σταθερά κάτω από τα 30 δολάρια το βαρέλι, η τιμή που πληρώνουν 
οι καταναλωτές σε πολλά κράτη μέλη παραμένουν δυσανάλογα υψηλές. 

Ενδεικτικά στην Ελλάδα, συγκρίνοντας τις τιμές της βενζίνης τον Φεβρουάριο του 2016 με 
αυτές του 2015 προκύπτει ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει μειωθεί μόλις κατά 2%, 
δηλαδή έπεσε στα 1,37 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο τον Ιανουάριο του 2016 από 1,398 το 
2015. Επίσης η τιμή του πετρελαίου κίνησης έπεσε μόνο κατά 10%, του υγραερίου κίνησης 
8% και του πετρελαίου θέρμανσης 16%. Σημειώνεται ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οι 
τιμές έχουν μειωθεί σημαντικά. 

Το ζήτημα έχει μεγαλύτερες συνέπειες  στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς 
η ζήτηση ενέργειας είναι ανελαστική, και ενώ το κόστος πέφτει σε πολλά κράτη μέλη, σε 
άλλα παραμένει υψηλό, χωρίς προφανή λόγο. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα ανταγωνιστικότητας που 
προκύπτει; 

2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να προστατέψει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από 
υπερκοστολογήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα του πετρελαίου;  

 

 

 

 

 

 

 

 



EL  

E-001569/2016  

Απάντηση της κας Vestager  

εξ ονόματος της Επιτροπής  

(17.5.2016) 

 

Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ανάλογη 
μείωση των τιμών για προϊόντα διύλισης πετρελαίου σε επίπεδο λιανικής. Το ύψος και η 
διάρθρωση των λιανικών τιμών των καυσίμων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους 
φόρους και τις εισφορές που επιβάλλονται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η Επιτροπή 
παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση E-
010778/2014 όσον αφορά την Ελλάδα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. 

 

Παρόλο που η Επιτροπή δεν έχει ενδείξεις ότι οι υψηλές τιμές λιανικής είναι αποτέλεσμα 
αντιανταγωνιστικής συμπεριφορά επιχειρήσεων, συνεχίζει να παρακολουθεί τις αγορές 
πετρελαίου. Για παράδειγμα, εάν το υπερβολικό κόστος των καυσίμων στην Ελλάδα 
οφειλόταν σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά επιχειρήσεων (π.χ. από επιχειρήσεις που 
κατέχουν δεσπόζουσα θέση καταχρώμενες την ισχύ τους στην αγορά), η Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού164 ή η Επιτροπή θα μπορούσε να παρέμβει ενάντια σε τέτοια επιχειρηματική 
συμπεριφορά. 

 

Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσιεύει και προβαίνει στην αξιολόγηση των τιμών των καυσίμων 
στην ΕΕ και αναζητά τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας165 με τους πολίτες στο επίκεντρό της, ώστε να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και ωφελούνται από μια πιο ανταγωνιστική, ασφαλή και 
οικονομικά προσιτή ενέργεια. 

 

 

 

 

                                                           
164 Βλέπε, για παράδειγμα, την πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού όσον 

αφορά τη λιανική αγορά καυσίμων στην Ελλάδα:  
http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=777 

165 Ανακοίνωση για την Ενεργειακή Ένωση: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_el.htm  
«Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας»: http://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-

market-consumers 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001568/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης υπό το πρίσμα των τελευταίων 
τραγικών γεγονότων 

Η ειδική ομάδα «Μεσόγειος» συνεστήθη από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2013, 
προκειμένου να εντοπίσει δράσεις προτεραιότητας ώστε να αποφευχθούν και άλλοι 
θάνατοι μεταναστών στη θάλασσα. Τον Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή παρουσίασε 
ανακοίνωση που περιελάμβανε 37 βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρησιακές 
δράσεις, κατανεμημένες σε 5 βασικούς τομείς. 

Ανάμεσα στις επιχειρησιακές δράσεις συμπεριλαμβάνεται και η ενισχυμένη επιτήρηση των 
συνόρων, με τη Frontex να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο. Συνιστάται επίσης η εφαρμογή 
του δικτύου Eurosur. 

Μετά τα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο, οι υπουργοί Εσωτερικών και οι υπουργοί 
Εξωτερικών της ΕΕ στη συνεδρίασή τους της 20-4-2015, συμφώνησαν σε δράση σε τρεις 
άξονες: α) προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, των 
κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και των λαθρεμπόρων, β) ενίσχυση των δραστηριοτήτων 
της Frontex με σκοπό την αποτελεσματικότερη διάσωση ζωών στη θάλασσα, γ) πιο 
ισόρροπη κατανομή των ευθυνών όσον αφορά σχέδια επανεγκατάστασης και 
μετεγκατάστασης. 

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή: 

1. Πώς ακριβώς και με ποια μέτρα θα ενισχυθεί η δραστηριότητα της Frontex; 

2. Υπάρχει συζήτηση για τροποποίηση της πολιτικής στην κατεύθυνση της αναλογικής 
εσωτερικής κατανομής του πλήθους των προσφύγων στα κράτη μέλη διά της 
προώθησής τους και εντός των συνόρων της ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
αναλογικά ίσο κοινωνικό και οικονομικό κόστος;  

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001568/2016 
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(17.6.2016) 
 

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (ΕΘΜ)166, που εκδόθηκε 
στις 13 Μαΐου 2015, η Επιτροπή ανακοίνωσε συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση 
της τρέχουσας κρίσης και για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης σε όλες τις 
πτυχές της. 

 

Προτάθηκε, μεταξύ των άμεσων δράσεων, η ενίσχυση των κοινών επιχειρήσεων «Τρίτων» 
και «Poseidon Sea», με τον διττό στόχο να παρέχεται βοήθεια στα κράτη μέλη για 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον 
αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, και έχουν ενισχυθεί σημαντικά ο 
προϋπολογισμός και οι πόροι που διατέθηκαν για τις δύο επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια 
του 2015. Η επιχείρηση «Τρίτων» είναι ακόμη εν εξελίξει, ενώ την επιχείρηση «Poseidon 
Sea» αντικατέστησε, από τις 28 Δεκεμβρίου 2015, η επιχείρηση ταχείας επέμβασης «Rapid 
Intervention Poseidon», που συνεπάγεται ανάπτυξη πρόσθετων μέσων. Στις δύο 
επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν συνολικά: 4 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 21 περιπολικά 
πλοία167. 

 

Η Επιτροπή έχει καθορίσει, σε ανακοίνωσή της τής 6 Απριλίου 2016168, διαφορετικούς 
τρόπους μετάβασης προς πιο ανθρώπινη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, 
καθώς και επιλογές για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Βάσει των 
παρατηρήσεων που έλαβε σχετικά με την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή παρουσίασε, στις 4 
Μαΐου 2016, προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου169, η οποία περιλαμβάνει μηχανισμό ισότιμης αντιμετώπισης που θα διασφαλίζει 
ότι δεν θα ασκείται δυσανάλογη πίεση στο σύστημα ασύλου κανενός κράτους μέλους. 

 

 

 

                                                           
166 Ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: 

http://ec.europa.eu/priorities/migration 
167 Κατάσταση στις 3 Απριλίου 2016. 
168 COM (2016) 197 
169 COM(2016) 271 final 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001567/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Συνάντηση Αυστρίας και Βαλκανικών κρατών πλην της Ελλάδας για την 
αποτροπή των μεταναστευτικών ροών 

Η Αυστρία προσκάλεσε σε συνάντηση την 24-2-2016 τους υπουργούς Εξωτερικών και 
Εσωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές 
τους για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. 

Η πρωτοβουλία της αυστριακής κυβέρνησης παραβιάζει τη Συμφωνία των Βρυξελλών. 
Επίσης, αφενός απομονώνει την Ελλάδα και την αφήνει μόνη της στη διαδικασία 
αποτροπής της λαθρομετανάστευσης κατά παράβαση του κοινοτικού κεκτημένου και της 
Συμφωνίας των Βρυξελλών, αφετέρου, δημιουργεί τον άμεσο κίνδυνο να εγκλωβιστούν 
στην ελληνική επικράτεια δεκάδες χιλιάδες προσφύγων και μεταναστών. 

Ερωτάται  η Επιτροπή: 

1. Η πρωτοβουλία της Αυστρίας για συνάντηση των κρατών των Βαλκανίων δημιουργεί 
ζητήματα σε σχέση με την αλληλεγγύη των κρατών μελών και το ενωσιακό κεκτημένο; 

2. Παραβιάζει τη Συμφωνία των Βρυξελλών για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών; 

3. Η απόφαση να κλείσουν τα σύνορα των κρατών βόρεια της Ελλάδας και τα σύνορα της 
Αυστρίας είναι σύμφωνη με τη Συμφωνία των Βρυξελλών, και ποια η θέση της 
Επιτροπής;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001567/2016 
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(3.6.2016) 
 

 

Οι προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης είναι πολύπλευρες. Στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε στις 10 Φεβρουαρίου 2016 με τίτλο «Πορεία υλοποίησης των δράσεων 
προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση»170, η 
Επιτροπή προσδιόρισε διάφορες πολιτικές που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για να 
αντιμετωπιστεί ολόπλευρα η κρίση. Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ιδίως η ανάγκη να 
σταματήσει η μεθόδευση της διέλευσης χωρίς ελέγχους, η οποία θεωρείται σημαντικό 
κίνητρο για δευτερογενείς μετακινήσεις. Κατά την άποψη της Επιτροπής, μια συντονισμένη 
μεθόδευση που θα ανταποκρίνεται σε διάφορα προβλήματα είναι πιο πρόσφορη απ’ ό,τι 
μονομερείς λύσεις, ειδικά εάν αυτές επικεντρώνονται σε μία μόνο περιοχή, ακόμη και αν 
έχουν υιοθετηθεί από αρκετές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2016 με τίτλο «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν»171 κάλεσε τα 
κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς το κοινό συμφέρον εξασφάλισης της 
συνθήκης Σένγκεν, ακολουθώντας τις ενέργειες που προσδιορίζονται στον εν λόγω χάρτη 
πορείας.  

 

Όπως υπογραμμίστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2016: 
«Πρέπει να επανέλθουμε σε μια κατάσταση όπου όλα τα μέλη του χώρου Σένγκεν 
εφαρμόζουν πλήρως τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο στα 
εξωτερικά σύνορα σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου μολονότι είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν 
[...].» Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, η πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης ασύλου 
πρέπει να παρέχεται σε όλα τα άτομα που ζητούν άσυλο σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, 
μολονότι η απόφαση για τον τόπο όπου θα εξεταστεί η αίτηση θα καθοριστεί σύμφωνα με 
τις συναφείς διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.  

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
αυστριακών αρχών. 
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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000819/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Σχέδιο Δράσης για Μεταναστευτικό - Τουρκία 

Στις 15 Οκτωβρίου 2015 η ΕΕ κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με την Τουρκία σχετικά με 
ένα κοινό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης. Στο Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου, οι αρχηγοί των κρατών μελών 
ενέκριναν τη συμφωνία και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το κοινό σχέδιο δράσης. 

Η Επιτροπή μάλιστα δέσμευσε  3 δισ. € στο ταμείο για την Τουρκία το Νοέμβριο 2014, εκ 
των οποίων περίπου τα 500 000 000,00€, έχουν ήδη χορηγηθεί στην Άγκυρα για να 
βοηθήσουν την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και να συνεχίζουν φιλοξενούν 
περίπου 2,2 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία.  

Σχετικά με την απορρόφηση των κονδυλίων αυτών από πλευράς Τουρκίας υπάρχουν 
σοβαρές καταγγελίες ότι μεγάλο μέρους τους χάνεται στην τουρκική γραφειοκρατία, ενώ 
ακόμη και τα σωσίβια που αγοράζονται για τους πρόσφυγες φέρονται να μην πληρούν τις 
προδιαγραφές των διεθνών κανονισμών (π.χ. SOLAS) - ούτε καν να είναι πιστοποιημένα. 

Ερωτάται λοιπόν ο Αντιπρόεδρος και ο αρμόδιος Επίτροπος: 

1. Πώς διασφαλίζεται και με ποια διαδικασία ότι από πλευράς Τουρκίας έγινε χρηστή και 
αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων; 

2. Σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται η φημολογούμενη περεταίρω χρηματοδότηση προς την 
Τουρκία, δεδομένου ότι δεν έχει δείξει πρόοδο στην εφαρμογή των ήδη 
συμφωνηθέντων; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000819/2016 
Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(22.7.2016) 
 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να παράσχουν 3 δισ. EUR το 2016 και το 2017, 
μέσω της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία172. Η εν λόγω βοήθεια 
περιλαμβάνει την παροχή ανθρωπιστικής και μη ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους 
πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία. Η διευθύνουσα επιτροπή της 
διευκόλυνσης, συγκροτούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή, 
εξασφαλίζει ότι η βοήθεια θα καταλήξει όντως στις συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Η 
Επιτροπή είναι αρμόδια για την διαχείριση των πόρων που συντονίζονται μέσω της 
διευκόλυνσης, χρησιμοποιώντας τα χρηματοδοτικά μέσα εξωτερικής βοήθειας που 
αρμόζουν καλύτερα στο είδος της προς παροχήν βοήθειας.  

 

Στις 12 Μαΐου 2016, η διευθύνουσα επιτροπή της διευκόλυνσης συμφώνησε ότι η 
διευκόλυνση πρέπει να επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς:  (1) ανθρωπιστική 
βοήθεια, (2) διαχείριση της μετανάστευσης, (3) εκπαίδευση, (4) υγεία, (5) δημοτικές 
υποδομές και (6) κοινωνικοοικονομική στήριξη. Στις 30 Ιουνίου 2016, η διευθύνουσα 
επιτροπή αναγνώρισε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των αναγκών και εξέτασε την προαγωγή 
έργων ύψους 1.4 δισ. EUR για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της υγείας, των δημοτικών 
και κοινωνικών υποδομών, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των 
προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία.  

 

Η τρίτη έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκ μέρους της 
εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων, δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2016173, και η δεύτερη έκθεση σχετικά με την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 
δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2016174. Η απότομη μείωση του αριθμού των παράτυπων 
μεταναστών και των αιτούντων άσυλο που διέρχονται από την Τουρκία προς την Ελλάδα 
επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα που επετεύχθη με την δήλωσης, και ιδίως ότι το 
επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών μπορεί να εξουδετερωθεί.  

 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

                                                           
172 Απόφαση της Επιτροπής C(2016) 855 final σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην 

Τουρκία, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015) 9500 final  της 24.11.2015 
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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000818/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Πρόταση της Ελλάδας στην Τρόικα για το ασφαλιστικό σύστημα των 
ελευθέρων επαγγελματιών 

Στην πρόταση της Ελλάδας προς την Τρόικα για το ασφαλιστικό σύστημα, ειδικά για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, και ενώ σήμερα οι εισφορές προσδιορίζονται σταθερές ανά 
κλάση για όλους, στο σχέδιό της η κυβέρνηση προτείνει τον ποσοστιαίο επί των εσόδων 
προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών σε ύψος 35%. 

Αυτή η επιβάρυνση, αν προστεθεί στο φόρο, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 26% κατ' 
ελάχιστον αλλά και στην προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, που σήμερα ανέρχεται 
σε 100%, αθροιστικά επιβαρύνουν κάθε αμοιβή των ελευθέρων επαγγελματιών κατά 87% 
τουλάχιστον, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλου είδους φόροι επί του επαγγέλματος. 
Αυτό κανονικά θα οδηγούσε αναπόδραστα σε ραγδαία αύξηση των τιμών, που είναι μη 
εφικτή λόγω της κρίσης. Για το ασφαλιστικό όλοι οι κλάδοι των επαγγελματιών βρίσκονται 
σε απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Ετέθη υπόψη της το σχέδιο της κυβέρνησης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην 
Ελλάδα; 

2. Η λογική του ποσοστιαίου επί των εσόδων προσδιορισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών, που θυμίζει επιβολή ενός νέου βαρέως φόρου, πλήττει ή όχι, την αρχή του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, στη λογική της ισότητας των όρων, σε βάρος των ελλήνων 
επαγγελματιών εντός του ΕΟΧ; 

3. Είναι σύμφωνη η Επιτροπή με αυτή την πολιτική επιλογή, ιδίως μάλιστα όταν στην 
Ελλάδα εργάζεται μόλις το 1/5 περίπου του πληθυσμού; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000818/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(9.8.2016) 
 
 

Στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) που συνοδεύει τη χρηματοδοτική συνδρομή που 
παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), η Ελληνική κυβέρνηση έχει 
δεσμευθεί  να λάβει μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 μέτρα για τη διεύρυνση και τον 
εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, 
μεταξύ άλλων με τη μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, υπό τον όρο 
της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές. Η δράση αυτή 
εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που 
ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 8 Μαΐου 2016. Η εναρμόνιση των 
συντελεστών των εισφορών και ο υπολογισμός τους βάσει του πραγματικού εισοδήματος 
αποτελούν σημαντικά βήματα για την εξάλειψη των υφιστάμενων αποκλίσεων και 
αδυναμιών του συστήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000817/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Έκθεση Αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα 

Ευθέως με αποπομπή απείλησε χθες την Ελλάδα ο Aντιπρόεδρος της Επιτροπής Βλάντις 
Ντομπρόβσκις, μετά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων, όπου εξετάστηκε η 
Έκθεση Αξιολόγησης Σένγκεν για τη χώρα. Η Επιτροπή φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του Le Figaro, να προειδοποίησε την Ελλάδα ότι "παραμέλησε σοβαρά τις υποχρεώσεις 
της" στον τρόπο διαχείρισης των συνόρων της και της επέβαλε να πάρει δραστικά μέτρα 
εντός των επόμενων τριών μηνών. Μάλιστα, ο Πρόεδρος Γιουνκέρ φέρεται να έστειλε στις 
πρωτεύουσες και σχετική μυστική έκθεση. 

Επειδή η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με την επικύρωση της έκθεσης από τις χώρες της 
Συνθήκης Σένγκεν και μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο των συνόρων γύρω από την Ελλάδα 
από τον ερχόμενο Μάιο, ερωτάται ο Αντιπρόεδρος και ο Επίτροπος: 

1. Έχει πράγματι εξεταστεί από το Σώμα των Επιτρόπων η Έκθεση Αξιολόγησης και ποιο 
είναι το περιεχόμενό της; 

2. Έχοντας υπόψη τον όλως απρόβλεπτο χαρακτήρα του προσφυγικού προβλήματος σε 
συνδυασμό και με την κρίση στην Ελλάδα, υπάρχει πρόνοια για πρόσθετη έκτακτη 
οικονομική και τεχνική συνδρομή; 

3. Λαμβάνεται υπόψη ότι η πιθανή διαδικασία κλεισίματος των συνόρων της Ελλάδας για 
έξι μήνες, κατ’ άρθρο 26 Συνθήκη Σένγκεν, συμπίπτει με την τουριστική περίοδο, που 
μπορεί να δώσει ανάσες στην ελληνική οικονομία και ποια η θέση του Σώματος επ’ 
αυτού; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000817/2016 
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(30.6.2016) 
 
 

Η έκθεση της αξιολόγησης των ελληνικών εξωτερικών συνόρων του Νοεμβρίου 2015, η 
οποία εγκρίθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2016, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 
σοβαρές αδυναμίες στην πραγματοποίηση ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας. 
Στις 12 Φεβρουαρίου 2016 το Συμβούλιο εξέδωσε συνοδευτικές συστάσεις για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων  και στις 24 Φεβρουαρίου 2016 εκδόθηκε σύσταση της Επιτροπής 
σχετικά με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων από την Ελλάδα.  

 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές για την υλοποίηση της προσέγγισης 
των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας. Ομάδες 
ταχείας επέμβασης στα σύνορα του Frontex έχουν αναλάβει δράση για την παροχή άμεσης 
στήριξης στα νησιά του Αιγαίου και στη θάλασσα. 

 

Η Ελλάδα έλαβε 70 εκατ. EUR από τις πιστώσεις που της αναλογούν για την περίοδο 2014-
20 στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), καθώς και συμπληρωματική στήριξη στο πλαίσιο της 
βοήθειας έκτακτης ανάγκης των εν λόγω ταμείων με καταβληθείσα προχρηματοδότηση 
ύψους 112 εκατ. EUR.  

 

Στις 15 Μαρτίου 2016 εκδόθηκε κανονισμός του Συμβουλίου175 που επιτρέπει στην 
Επιτροπή να παρέχει στήριξη έκτακτης ανάγκης μέσω των εταίρων της στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας που δραστηριοποιούνται επιτόπου, προκειμένου να συνδράμει τα 
κράτη μέλη, των οποίων οι διοικήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά και 
λειτουργικά, στη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέγραψε 
συμβάσεις για αρχικό ποσό των 83 εκατ. EUR με ανθρωπιστικές οργανώσεις-εταίρους για 
την παροχή στοχευμένης απάντησης στην προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. 

Παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε από την Ελλάδα, όλες οι σοβαρές ελλείψεις 
δεν θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί επαρκώς εντός του χρονικού ορίου των 3 
μηνών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να συστήσει σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα 
σύμφωνα με τον Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν. Η σύσταση αυτή εκδόθηκε από το 
Συμβούλιο στις 12 Μαΐου 2016.  
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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000649/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Κρίσιμη κατάσταση των αγροτών στην Ελλάδα 

Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα έχει περιέλθει σε δεινή θέση εξαιτίας των φορολογικών 
και άλλων επιβαρύνσεων που η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να επιβάλει στις αγροτικές 
επιχειρήσεις. 

Τέτοιες επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις στο φόρο εισοδήματος των αγροτών από το 
13% στο 26%, αύξηση στην φορολόγηση των συσκευασμένων αγροτικών προϊόντων στο 
26% και αύξηση του φόρου στα αγροτικά εφόδια από το 13% στο 23%. 

Ωστόσο, η επέκταση της επιβάρυνσης περιλαμβάνει και μία σειρά από αντιφατικά μέτρα 
που όχι μόνο καθιστούν το όποιο επιχειρηματικό μοντέλο αγροτικής επιχείρησης μη 
βιώσιμο, αλλά και θέτουν ευθέως σε αμφισβήτηση τις πολιτικές ανταγωνισμού της ΕΕ, 
στρεβλώνοντας την εσωτερική αγορά αγροτικών προϊόντων, καθώς θέτουν σε δυσχερή  
θέση την ελληνική αγροτική επιχείρηση έναντι της αντίστοιχης ευρωπαϊκής. 

Συγκεκριμένα, η ελληνική κυβέρνηση επιβάλλει προκαταβολή φόρου εισοδήματος του 
επόμενου οικονομικού έτους στο 100%, επιβάλλει φόρο στις χαμηλές επιδοτήσεις από την 
ΕΕ για ποσά κάτω των 12.000€, αυξάνει το φόρο κατανάλωσης ρεύματος και περιστέλλει 
την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι αγροτικές 
επιχειρήσεις, ενώ αυξάνει δραματικά τις ασφαλιστικές εισφορές με αυξήσεις που πρακτικά 
δεν έχουν καμία απολύτως ανταποδοτικότητα, αλλά καθαρά φορολογικό στόχο.  

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Είναι οι επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις στις αγροτικές επιχειρήσεις σύννομες με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού ή επιφέρουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγροτική 
αγορά; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-000649/2016 
Απάντηση του κ. Moscovici 

εξ ονόματος της Επιτροπής 
(9.8.2016) 
 

 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία του γεωργικού τομέα για την ελληνική 
οικονομία. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει την 
παροχή στήριξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών, την ανανέωση των γενεών στη 
γεωργία, ιδίως στον τομέα της κτηνοτροφίας, τη δημιουργία μη γεωργικών επιχειρήσεων σε 
επιλεγμένους τομείς του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε αγροτικές περιοχές, την 
περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις επενδύσεις 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν καταρτίσει στρατηγική για την 
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται ειδικές δράσεις για 
την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Παράλληλα, τον Μάιο του 2016, ψηφίστηκε 
ένας νέος νόμος σχετικά με την αναμόρφωση των γεωργικών συνεταιρισμών και άλλων 
μορφών συνεργασίας των γεωργών. Χάρη σ’ αυτές τις μεταρρυθμίσεις και στους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης, το καθαρό εισόδημα του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα 
αυξάνεται σταθερά από το 2013, και το 2015 ήταν κατά 17% υψηλότερο από ό,τι πριν από 
δύο χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι ο κλάδος έχει προσαρμοστεί παρά τις δύσκολες 
συνθήκες στην Ελλάδα. 

 

Όσον αφορά τα προαναφερόμενα ζητήματα, πρέπει να τονιστεί ότι, στο πλαίσιο του 
μνημονίου συνεννόησης που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2015, η σταδιακή κατάργηση 
της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους 
αγρότες, η σταδιακή κατάργηση της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των 
αγροτών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και η σταδιακή εναρμόνιση των 
κανόνων για τις συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών 
Ασφαλίσεων με το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα αποφασίστηκαν από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι 
εξαιρετικά χαμηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν οι γεωργοί 
αναμένεται πράγματι να αυξηθούν, αλλά οι γεωργοί θα δικαιούνται να λαμβάνουν παροχές 
που θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις παροχές που χορηγούνται στους λοιπούς 
συνταξιούχους. 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000292/2016 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Klaus Buchner (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Margrete 
Auken (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Ana Gomes 
(S&D), Afzal Khan (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Jean 
Lambert (Verts/ALE), Helga Trüpel (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Molly Scott 
Cato (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Eva Kaili (S&D), Maria 
Heubuch (Verts/ALE), Stefan Eck (GUE/NGL), Csaba Molnár (S&D), Biljana Borzan (S&D), 
Julie Ward (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Pavel Poc (S&D) 
και Soraya Post (S&D) 

Θέμα: Η κατάσταση στην Πολωνία - επόμενα βήματα 

Μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών από την εκλογή της, η πολωνική κυβέρνηση έχει 
πραγματοποιήσει μια ανησυχητική στροφή προς τον αυταρχισμό που περιλαμβάνει 

1. παράλυση της λειτουργίας του συνταγματικού δικαστηρίου της χώρας, μέσω της 
αποπομπής σημαντικού αριθμού δικαστών του, και 

2. εσπευσμένη προώθηση μιας μεταρρύθμισης των μέσων ενημέρωσης που καθιστά 
τους διευθυντές της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας άμεσα υπόλογους στην 
κυβέρνηση, μέσω της μεταβολής της διαδικασίας διορισμού και της αφαίρεσης από το 
εποπτικό συμβούλιο των αρμοδιοτήτων του. 

Κάνοντας χρήση του μηχανισμού κράτους δικαίου «που προηγείται της διαδικασίας του 
άρθρου 7» για πρώτη φορά από τη θέσπισή του, η Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει 
έρευνα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαλόγων μεταξύ της Επιτροπής και 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να κοινοποιήσει 
τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο; 

Προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα τρία βασικά στάδια της διαδικασίας; 
Ειδικότερα, υπάρχουν προθεσμίες που διέπουν την έκδοση γνώμης της Επιτροπής, την 
έκδοση σύστασης της Επιτροπής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και το στάδιο της 
«παρακολούθησης» κατά το οποίο η Επιτροπή καθορίζει εάν θα κινήσει τη διαδικασία του 
άρθρου 7; 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής ορισμός της έννοιας της «συστημικής 
απειλής» για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή καλείται να εξηγήσει τα κριτήρια που 
χρησιμοποιεί, και να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο μια συστημική απειλή διαφέρει 
από μια «συστημική παραβίαση» στην παρούσα περίπτωση. 

 



EL 
E-000292/2016 

E-000300/2016 

E-000408/2016 

E-000465/2016  

E-000615/2016 

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Timmermans  

εξ ονόματος της Επιτροπής 
(27.4.2016) 
 
 

Κατά τη συζήτηση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στις 19 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με 
την κατάσταση στην Πολωνία, η Επιτροπή εξέθεσε τους λόγους, για τους οποίους 
αποφάσισε να αξιολογήσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία, στις οποίες αναφέρονται 
οι αξιότιμοι βουλευτές βάσει του πλαισίου για το κράτος δικαίου.  

 

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την κατάσταση σε συνομιλίες με τις πολωνικές αρχές 
βάσει των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των Συνθηκών. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαφόρων σταδίων του πλαισίου για το κράτος 
δικαίου. Εάν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, δεν θα υπάρξει ανάγκη για επόμενα 
βήματα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο για το κράτος δικαίου, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα τηρούνται τακτικά και πλήρως ενήμερα για 
την πρόοδο που επιτελείται σε κάθε ένα από τα στάδια.  

 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, όπως εξηγείται στην ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο για το 
κράτος δικαίου176, πλαίσιο αυτό θα ενεργοποιείται στις περιπτώσεις, όπου οι αρχές ενός 
κράτους μέλους λαμβάνουν μέτρα ή ανέχονται καταστάσεις που ενδέχεται με συστηματικό 
και αρνητικό τρόπο να επηρεάζουν την ακεραιότητα, τη σταθερότητα ή τη σωστή 
λειτουργία των θεσμών και την των μηχανισμών προστασίας που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό 
επίπεδο για να διασφαλίζουν το κράτος δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν οι διαδικασίες 
επί παραβάσει δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της απειλής, θα 
εφαρμοστούν οι διαδικασίες του πλαισίου για το κράτος δικαίου. 

 

 

                                                           
176 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Ένα νέο 

πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», COM (2014) 158 final/2 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-016057/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων εγγυήσεων ασφαλιστικών εταιρειών 

Με το πλαίσιο της από 12.7.2010 Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
αποτελεί κείμενο κατευθυντήριου χαρακτήρα για τα συστήματα εγγυήσεως των 
ασφαλίσεων, η ΕΕ κατέστρωσε έναν μηχανισμό εγγυήσεων στον τομέα των ασφαλίσεων 
ζωής, ο οποίος επιτελεί λειτουργία ανάλογη με τους αντίστοιχους μηχανισμούς του 
χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού τομέα. Με τις Οδηγίες 2005/14/ΕΚ και 2005/68/ΕΚ, οι 
οποίες συμπλήρωσαν την Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
της 30ής Μαΐου 1994, ρυθμίζονται σχετικά θέματα. 

Οι ασφαλισμένοι εταιριών, που πτωχεύουν ή οι άδειές τους ανακαλούνται, καλύπτονται 
από μηχανισμούς εγγυήσεων, οι οποίοι όμως θα έπρεπε να λειτουργούν. Η περίπτωση 
όμως του ομίλου “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ” στην Ελλάδα, που αφορά περισσότερους από 400.000 
ασφαλισμένους, είναι χαρακτηριστική. Το ΣτΕ της Ελλάδας αποφάσισε με την υπ' αρ. 
3783/2014 απόφασή του ότι ενδεχόμενη ευθύνη του ελληνικού δημοσίου από πλημμελή 
άσκηση της προληπτικής και κατασταλτικής κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων θα κριθεί μετά την αποζημίωση των θυμάτων από το μηχανισμό, ο οποίος 
αναμένεται να διαρκέσει περισσότερα από πέντε χρόνια, ενώ ταλαιπωρούνται ήδη άλλα 
πέντε. 

Προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία και ρύθμιση μίας 
ενιαίας ασφαλιστικής αγοράς, τη δημιουργία ενιαίου ταμείου εγγυήσεων των 
ασφαλιστικών εταιρειών και έναν προσωρινό μηχανισμό ανακούφισης των θυμάτων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-016057/2015 
Απάντηση του Λόρδου Hill 

εξ ονόματος της Επιτροπής 
(19.2.2016) 
 

 

Την 1η Ιανουαρίου 2016, άρχισε να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οδηγία 
2009/138/ΕΚ177 («Φερεγγυότητα II»). Με το νέο κανονιστικό καθεστώς καθιερώνεται για 
πρώτη φορά ένα εναρμονισμένο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενισχυμένοι ρυθμιστικοί κανόνες 
θα βελτιώσουν επίσης την εποπτεία από τις εθνικές αρχές.  

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν επιδείνωση 
των χρηματοοικονομικών συνθηκών, το νέο καθεστώς παρέχει στις εποπτικές αρχές ειδικά 
εργαλεία για να λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των 
αντισυμβαλλομένων – όπως είναι η υποχρέωση μιας (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης που 
έχει παραβεί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας να υποβάλει, εντός δύο μηνών, 
σχέδιο ανάκαμψης προκειμένου να αποκαταστήσει την κατάσταση φερεγγυότητας εντός 
έξι μηνών. Σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης, είναι διαθέσιμα και άλλα εργαλεία.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αποτελεσματικότητα των 
εργαλείων αυτών όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης, με 
σκοπό την προστασία των αντισυμβαλλομένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1–155. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-016056/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Εφαρμογή και δυσλειτουργίες του προαπαιτούμενου νέου Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας στην Ελλάδα 

Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τον περασμένο Ιούλιο το Νόμο 4335/2015 με αντικείμενο 
την εισαγωγή τροποποιήσεων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βασικές επιλογές ήταν η 
μείωση των αμυντικών μέσων του οφειλέτη σε κατασχέσεις, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης 
με νέα διαδικασία στις αστικές αγωγές αλλά και η τροποποίηση της διαδικασίας 
ικανοποίησης των πιστωτών από πλειστηριασμούς, με μερική κατάργηση του προνομίου 
των εργαζομένων και του δημοσίου προς όφελος των ενυπόθηκων δανειστών (συνήθως 
τραπεζών). 

Οι νέες διατάξεις επικρίθηκαν από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας ως πιο 
περίπλοκες, πιο χρονοβόρες και μη εφαρμόσιμες λόγω ελλιπών υποδομών, ελλείψεων σε 
δικαστές και γραμματείς κλπ.. Είναι δε παράξενο ότι η ισχύς του νέου Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας αρχίζει από 1-1-2016, στο μέσον δηλαδή της δικαστικής περιόδου. Αυτό 
προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης (δικαστές, 
δικηγόρους, δικαστικούς γραμματείς), οι οποίοι από κοινού επισήμως ζητούν εννεάμηνη 
αναβολή της έναρξης ισχύος του νέου Κώδικα, ώστε αυτός να αρχίσει από τη νέα δικαστική 
περίοδο (Σεπτέμβριο 2016).  

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή: 

α) Ο εκπρόσωπός της στην Τρόικα και ο αρμόδιος επίτροπος ποια θέση πήραν ως προς την 
έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα από το μέσο της δικαστικής περιόδου; 

β) Πώς τοποθετούνται στο αίτημα για βελτίωση των υποδομών και την πρόσληψη του 
ελλείποντος προσωπικού; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-016056/2015 
Απάντηση της κας Jourová 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(15.9.2016) 
 
 

Από διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
προκύπτει ότι στην Ελλάδα οι αστικές δίκες δεν ολοκληρώνονται εγκαίρως και ότι, για τον 
λόγο αυτό, υπάρχει σαφής ανάγκη για μεταρρύθμιση. Στο τέλος του 2014, οι εκκρεμείς 
υποθέσεις ήταν συνολικά 630 000 σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια, από τα πλημμελειοδικεία 
μέχρι τα ανώτατα δικαστήρια178. Η διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών πρέπει να 
βελτιωθεί παρά την πρόοδο που σημειώθηκε το 2014 σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
έτη179. Οι καθυστερήσεις κατά τις δικαστικές διαδικασίες εμποδίζουν την έγκαιρη 
διαχείριση των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών από τα δικαστήρια και στέκονται 
εμπόδιο σε επωφελείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις.  

 

Η μεταρρύθμιση στον τομέα της πολιτικής δικονομίας ψηφίστηκε στις 23 Ιουλίου 2015 με 
τον νόμο 4335/2015, μετά από τρία χρόνια εντατικών εργασιών από ελληνική 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Οι ελληνικές αρχές, και ιδίως το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
που είναι αρμόδιο για την υλοποίησή της, θεώρησαν ότι δεν ήταν εφικτή η θέση σε ισχύ 
του νόμου κατά την έναρξη του δικαστικού έτους (Σεπτέμβριος) και, ως εκ τούτου, ο νόμος 
προβλέπει ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατάρτισε σχέδιο δράσης για να εξασφαλιστεί η ομαλή 
εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής παρέχει τεχνική συνδρομή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για 
την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Στοιχεία που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
179 Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2016, COM(2016) 199 final. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-015845/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών 

Η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα επιφέρει απώλειες 20 
δισεκατομμυρίων EUR για το ελληνικό δημόσιο και μάλιστα έγινε υπό την απειλή 
«κουρέματος» καταθέσεων (bail in). Η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε με 
εξευτελιστικές τιμές μετοχών (από 0,04 EUR μέχρι 0,003 EUR η μετοχή στις τέσσερις 
συστημικές τράπεζες). Οι δε ήδη μέτοχοι πρακτικά έχασαν τελείως τις μετοχές τους με τη 
μέθοδο του reverse split. Έτσι, τελικά, αντί ποσού περίπου 5 δισεκατομμυρίων EUR τις 
τράπεζες απέκτησαν αλλοδαποί οίκοι, εν πολλοίς αγνώστου ταυτότητος και αξιοπιστίας, 
την ώρα που οι μικροεπενδυτές αποκλείστηκαν, περιέργως, από την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου. Έτσι, η Τρόικα δέχθηκε να χάσει το ΤΧΣ, που επένδυσε 40 δισεκατομμύρια EUR, 
25 δισεκατομμύρια σε κεφάλαια και 15 δισεκατομμύρια σε funding gap. Δέχθηκε δηλαδή 
το ΤΧΣ να χάσει τα 40 δισεκατομμύρια EUR του 2013, οι έλληνες πολίτες 40 δισεκατομμύρια 
και ταυτόχρονα ζήτησε προαπαιτούμενα 200-300 εκατομμυρίων EUR. 

Με την ανακεφαλαιοποίηση λοιπόν αυτή έχασαν τα χρήματά τους και τις αξίες των 
μετοχών τους οι ήδη μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, έλληνες ή αλλοδαποί, θεσμικοί ή μη, 
ασφαλιστικά ταμεία ή ΤΧΣ, αλλά και οι μικρομέτοχοι. 

1. Ποιά θέση έλαβε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στο θέμα εντός της Τρόικας; 

2. Προγραμματίζει η Επιτροπή κάποια κίνηση για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη 
το ΤΧΣ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-015845/2015 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(31.3.2016) 
 
 

Σε συνέχεια της συνολικής αξιολόγησης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), οι 
ελληνικές τράπεζες προχώρησαν στην άντληση κεφαλαίων από τις αγορές. Το νομοθετικό 
πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών καθορίσθηκε από τον νόμο 3864/2010, 
όπως τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 7 
παράγραφος 5 στοιχείο β΄ του εν λόγω νόμου, η τιμή έκδοσης των μετοχών μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς των μεριδίων από το Ελληνικό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) κατά το παρελθόν ή την τρέχουσα 
χρηματιστηριακή τιμή.  

 

Όταν άρχισε η άντληση κεφαλαίων, οι τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών είχαν 
ήδη μειωθεί κατά 70-90 % σε σχέση με τις αρχές του έτους λόγω των ραγδαίων πολιτικών 
και οικονομικών εξελίξεων κατά τα 3 πρώτα τρίμηνα του 2015. Αυτό σημαίνει ότι το ΕΤΧΣ 
(και οι παλαιοί ιδιώτες μέτοχοι) είχαν ήδη χάσει ένα μέρος της αξίας των τραπεζικών 
περιουσιακών τους στοιχείων της τάξης των 20 δισ. ευρώ πριν από την έναρξη της 
ανακεφαλαιοποίησης. 

 

Οι τράπεζες τελικά εξασφάλισαν είτε το μεγαλύτερο μέρος είτε το σύνολο των αναγκαίων 
κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για 
συνεισφορά από τους Έλληνες φορολογουμένους μέσω του ΕΤΧΣ ως παρόχου κεφαλαίων 
τελευταίας καταφυγής, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 

 

Οι σχετικές αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών ελήφθησαν από τις αντίστοιχες γενικές 
συνελεύσεις των μετόχων και της διοίκησης των τραπεζών. Ούτε η Επιτροπή ούτε κανένα 
άλλο θεσμικό όργανο είχε αρμοδιότητα ή ενεπλάκη κατά οποιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω 
αποφάσεις. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, δεν συντρέχει κανένας λόγος για την Επιτροπή να προβεί σε κάποια 
ενέργεια. 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-015844/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Προώθηση υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου EastMed 

Η πολύ πρόσφατη δημοσιοποίηση του αναθεωρημένου ενεργειακού καταλόγου των έργων 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCIs) αλλά και η σαφής αναφορά της συμπροεδρίας 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), τον περασμένο Ιούνιο, στην προστιθέμενη αξία ενός 
ανάλογου καταλόγου για την έγκριση έργων ευρωμεσογειακού ενδιαφέροντος 
αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία του EastMed. Ο εν λόγω αγωγός φυσικού 
αερίου προγραμματίζεται να εφοδιάζει, μέσω Ελλάδας, την υπόλοιπη Ευρώπη με τα 
αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Βασική προϋπόθεση της κατασκευής του είναι, 
μεταξύ άλλων, η έγκαιρη σύνδεση των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» με την Κύπρο. Για τον 
σκοπό αυτό ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Πώς αντιλαμβάνεται τη σύνταξη ενός καταλόγου με ειδικότερα έργα 
ευρωμεσογειακού ενδιαφέροντος για την ενέργεια στο πρότυπο των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών και τί προτίθεται να κάνει για την προώθησή του δεδομένης της διαρκώς 
αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας της περιοχής; 

2. Ποιές πηγές χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να διατεθούν 
για την κατασκευή του αγωγού σύνδεσης του κοιτάσματος «Αφροδίτη» με την Κύπρο 
με στόχο την ταχεία υλοποίηση του EastMed; 

3. Θα μπορούσε να είναι η κατασκευή του αγωγού μεταξύ «Αφροδίτης» και Κύπρου 
επιλέξιμη για υποστήριξη από το σχέδιο Juncker υπό τη μορφή χορηγήσεων, 
εγγυήσεων ή και δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-015844/2015 
Απάντηση του κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(26.2.2016) 
 
 

1. Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα το δυναμικό της περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου στο πλαίσιο των πρόσφατων ανακαλύψεων φυσικού αερίου και παρακολουθεί 
με μεγάλο ενδιαφέρον τα αναπτυξιακά σχέδια για το κυπριακό κοίτασμα φυσικού αερίου 
Αφροδίτη και τις άλλες πηγές φυσικού αερίου στην περιοχή. 

 

Ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει την 
ανάπτυξη υποδομών ενέργειας, σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, είναι η 
διαδικασία επιλογής έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 347/2013 για το ΔΕΔ-Ε. Για έργο που χαρακτηρίζεται ΕΚΕ προβλέπονται απλούστερες 
διαδικασίες χορήγησης αδειών, βελτιωμένη ρυθμιστική μεταχείριση και το έργο έχει 
ενδεχομένως πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΜΣΕ). Το καθεστώς ΕΚΕ του αγωγού EastMed επιβεβαιώθηκε στον δεύτερο 
κατάλογο της Ένωσης, που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2015. 

 

2. Η σύνδεση του κοιτάσματος Αφροδίτη με την Κύπρο θα μπορούσε δυνητικά να έχει 
πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η ΕΤΕπ. Τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα 
θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή δανείων, εγγυήσεων και άλλων μέσων, επίσης στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Ως αγωγός προς τα 
ανάντη, το έργο δεν θα είναι επιλέξιμο για στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». 

 

3. Ναι, το έργο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων. 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-015705/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) και Nikos Androulakis (S&D) 

Θέμα: Δημοσιονομική ουδετερότητα του κόστους διαχείρισης της μεταναστευτικής 
κρίσης 

Οι οικονομικές επιπτώσεις του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος είναι 
τεράστιες, ειδικότερα για τα κράτη μέλη που δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της 
γεωγραφικής τους εγγύτητας. 

Η Ελλάδα, ως πύλη εισόδου, δέχεται εξαιρετικές πιέσεις και αυτό επιβαρύνει δυσανάλογα 
τον προϋπολογισμό της. Η επιβάρυνση αυτή σχετίζεται με τα έξοδα που γίνονται για την 
υποδοχή των προσφύγων και την εισφορά που της αναλογεί για την κάλυψη των 2,5 δισ. 
ευρώ που πρόκειται να καταβληθούν στην Τουρκία. 

Οι έκτακτες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας του μεταναστευτικού και προσφυγικού 
ζητήματος αναμένεται να αντιμετωπιστούν στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), με τρόπο ώστε η επίπτωση της δαπάνης να είναι 
δημοσιονομικά ουδέτερη. Η Ελλάδα, ωστόσο, που βρίσκεται σε ειδικό πρόγραμμα, θα 
εξαιρείται από τις όποιες διευκολύνσεις προβλεφθούν στο ΣΣΑ.  

Έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Ελλάδας έναντι των δανειστών και το 
γεγονός ότι δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που έχει το προσφυγικό και 
μεταναστευτικό ζήτημα στο έλλειμμα, το οποίο επιβαρύνει τη μακροοικονομική της θέση 
αλλά και το αξιόχρεο της χώρας στις αγορές, ερωτάται η Επιτροπή: 

– Θα υπάρξει για τις χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα ανάλογη πρόβλεψη για την 
συνεκτίμηση των έκτακτων δαπανών ώστε αυτές να είναι δημοσιονομικά ουδέτερες; 

– Εναλλακτικά, με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες συνέπειες στο 
έλλειμμα; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-015705/2015 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(2.8.2016) 
 
 

Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας παρακολουθείται μέσω του προγράμματος 
στήριξης της σταθερότητας και οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι στο πρόγραμμα 
ενσωματώνονται στις συστάσεις της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος180. Όπως 
συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης επισκόπησης, οι άμεσες δαπάνες των ελληνικών 
αρχών που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση σε ύψος έως και 0,2% του ΑΕΠ ετησίως, 
χωρίς τις μεταβιβάσεις της ΕΕ, θα εξαιρεθούν από το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο 
κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της χώρας με τους δημοσιονομικούς στόχους στο 
πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής181.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 472/2013. 
181 Βλέπε το Tεχνικό Mνημόνιο Συνεννόησης: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/technical_memoran
dum_of_understanding_en.pdf 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-015021/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: έα νομοθετική ρύθμιση περί ΜΜΕ στην Ελλάδα 

Η νομοθετική ρύθμιση των τηλεοπτικών μέσων στην Ελλάδα, με τον πρόσφατα ψηφισθέντα 
νόμο 4339/29-10-2015, παραβιάζει το κοινοτικό κεκτημένο. Από τις αρμόδιες ανεξάρτητες 
αρχές ΕΣΡ και ΕΕΤΤ εκφράστηκε ρητή αντίθεση για αρκετούς λόγους: πρώτον, ότι 
αγνοήθηκε η ευρωπαϊκή πρακτική αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου και εφαρμόζονται 
για αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου οι πρακτικές διαγωνισμού φάσματος, το οποίο 
όμως είχε εκπλειστηριασθεί με διαγωνισμό προ δύο ετών· δεύτερον, ότι δεν εναρμονίζεται 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία· τρίτον, θέσπιση μητρώου εργαζομένων στα ΜΜΕ και 
αποδυνάμωση των ανεξάρτητων αρχών. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Δεδομένου ότι το νομοσχέδιο ρυθμίζει μόνο την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου, 
επαναλαμβάνοντας διατάξεις που ρύθμιζαν την αναλογική τηλεόραση και ανάγονται στο 
1995, συνάδει με τη συμφωνημένη ευρωπαϊκή πολιτική για τους παρόχους περιεχομένου 
και το κοινοτικό δίκαιο; 

Η συγκέντρωση όλων των εξουσιών αυτών εν λευκώ στον Υπουργό Επικρατείας, που 
αποφασίζει μόνος για τον αριθμό των αδειών και την ελάχιστη τιμή προσφοράς, αντί της 
ανεξάρτητης αρχής του ΕΣΡ, είναι σύμφωνη με την αρχή του διαχωρισμού κυβέρνησης και 
κρατικών λειτουργιών και την αποπολιτικοποίηση του κράτους; 

Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ανά σταθμό και το κλειστό μητρώο εργαζομένων, που 
θεσπίζονται με τη ρύθμιση, αποτελούν επιτρεπτή κρατική παρέμβαση στο επιχειρείν; 
Συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-015021/2015 
Απάντηση του κ. Oettinger 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(11.2.2016) 
 
Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν ρυθμίζει τα σχετικά με την 
αδειοδότηση περιεχομένου. Όπως υπογραμμίζεται στην αιτιολογική σκέψη 19, η οδηγία 
δεν θίγει τη σφαίρα ευθύνης των κρατών μελών και των οικείων αρχών ως προς την 
οργάνωση των συστημάτων αδειοδότησης.    

 

Όσον αφορά την δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, το πρωτόκολλο για το σύστημα 
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («πρωτόκολλο του Άμστερνταμ») αναγνωρίζει την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών σχετικά με τον ορισμό της αποστολής της δημόσιας 
υπηρεσίας, την οργάνωση της υπηρεσίας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και το σύστημα 
χρηματοδότησής της. 

 

Όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς ορισμένων εξουσιών της ανεξάρτητης ρυθμιστικής 
αρχής στον Υπουργό Επικρατείας, η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 30 της εν λόγω 
οδηγίας δεν προσφέρει νομική βάση για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών 
αρχών.  

 

Ωστόσο, δεδομένης της σημασίας του θέματος, κατά τη δημόσια διαβούλευση για την 
προετοιμασία της αναθεώρησης της οδηγίας182, η Επιτροπή έθεσε το ερώτημα κατά πόσον 
θα έπρεπε να προβλεφθεί νομική υποχρέωση για την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. 
Η νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων αναμένεται να εγκριθεί το καλοκαίρι του 2016. 

 

Η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων στον οπτικοακουστικό τομέα είναι παράγοντας 
καίριας σημασίας για την αμερόληπτη εφαρμογή των κανόνων περί τα οπτικοακουστικά 
μέσα. Η ύπαρξη κατάλληλων ρυθμιστικών εξουσιών και η μη υπαγωγή σε κατευθυντήριες 
γραμμές αποτελούν δείκτες της ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξακολουθούν να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις των 
διατάξεων που διέπουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά σταθμό, καθώς 
και το κλειστό μητρώο των εργαζομένων στη θεμελιώδη ελευθερία της παροχής 
υπηρεσιών.  

                                                           
182  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-

media-services-avmsd-media-framework-21st  



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-014955/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Κόκκινα δάνεια και συνεπείς στις ρυθμίσεις δανειολήπτες 

Το ελληνικό κράτος με την ανακεφαλαιοποίηση αναλαμβάνει να πληρώσει τις ζημιές των 
τραπεζών που προέκυψαν στα πλαίσια των κινδύνων που αναλαμβάνουν παρέχοντας 
δάνεια (π.χ. δάνεια προς τηλεοπτικά κανάλια, προς τα κόμματα κλπ). 

Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών-οφειλετών είτε βγήκε στην ανεργία είτε 
επιβιώνει μετά βίας (όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες) είτε υπέστη δραματική μείωση των 
αποδοχών του (μεγαλύτερη του 40% για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους). Γι' 
αυτούς, όμως δεν έγινε καμία πρόβλεψη στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, διότι τα 
δάνειά τους, τα οποία είναι ρυθμισμένα και πληρώνονται μόνο οι τόκοι τους, δε φαίνονται 
ως «κόκκινα», ενώ το κεφάλαιό τους δεν αποσβέννυται και συνεχίζουν να το οφείλουν. 
Αυτοί όμως είναι που τελικώς θα επωμιστούν το βάρος της ανακεφαλαιοποίησης, χωρίς 
ταυτόχρονα να ελαφρυνθούν τα δάνειά τους αντίστοιχα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην 
μπορούν τελικά να επιβιώσουν. 

Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος Επίτροπος αν η ΕΕ, ως μέλος της Τρόικας, σκοπεύει να 
συμπεριλάβει στην ανακεφαλαιοποίηση πρόβλεψη για μερική, έστω, ελάφρυνση στα 
δάνεια όσων δανειοληπτών οι οποίοι, αν και έχουν υποστεί μεγάλη μείωση των αποδοχών 
τους, πληρώνουν τις μειωμένες δόσεις στα δάνειά τους, αλλά δεν μπορούν να επιβιώσουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-014955/2015 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(4.3.2016) 
 
 

Η Επιτροπή, ως εταίρος στις διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή του αξιότιμου 
μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα εξής σημεία: 

 

- Οι ανάγκες για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών είχαν καθοριστεί 
από τη συνολική αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) 
και την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι προβλέψεις για δάνεια και η απόφαση για την 
αναδιάρθρωσή τους αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη των εμπορικών τραπεζών. 

 

- Το Πρόγραμμα στήριξης σταθερότητας για την Ελλάδα περιλαμβάνει πολλές 
πολιτικές, οι οποίες παρέχουν κίνητρα στις τράπεζες και τις βοηθούν ώστε να 
αναδιαρθρώνουν τα δάνεια των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
αποπληρωμής τους. 

 

Τα συμφέροντα των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ελήφθησαν 
υπόψη από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου περί αφερεγγυότητας των 
νοικοκυριών (συνήθως αναφέρεται ως «νόμος Κατσέλη») ως ισχύουν, σύμφωνα με 
τροποποίησή τους, βάσει του νόμου 4346/2015.  

 

Η τροποποιημένη νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες θεσπίστηκε μηχανισμός 
εξαίρεσης της κύριας κατοικίας των εν λόγω δανειοληπτών από εκκαθάριση, επιτρέποντας 
παράλληλα τη σημαντική μείωση του χρέους τους, με βάση την αξία εκκαθάρισης του 
περιουσιακού τους στοιχείου (την αξία που θα λάμβανε η τράπεζα για το υπό εκκαθάριση 
περιουσιακό στοιχείο, σε αντίθεση με την αναφερόμενη ως «αντικειμενική» αξία που 
χρησιμοποιούνταν προηγουμένως) και ανάλογα με τις ατομικές τους δυνατότητες 
αποπληρωμής. Επιπλέον, οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν για την περίπτωση των 
ιδιαίτερα ευάλωτων δανειοληπτών ότι το κράτος θα συμβάλλει στην καταβολή των 
δόσεων, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση που εκδίδει το δικαστήριο κατόπιν 
αιτήματός τους. 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-014954/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Κόκκινα δάνεια και προστασία πρώτης κατοικίας 

Το ελληνικό κράτος με την ανακεφαλαιοποίηση αναλαμβάνει να πληρώσει τις ζημιές των 
τραπεζών που προέκυψαν στα πλαίσια των κινδύνων που αναλαμβάνουν παρέχοντας 
δάνεια (π.χ. δάνεια προς τηλεοπτικά κανάλια, προς τα κόμματα κλπ). 

Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών-οφειλετών είτε βγήκε στην ανεργία είτε 
επιβιώνει μετά βίας (όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες) είτε υπέστη δραματική μείωση των 
αποδοχών του (μεγαλύτερη του 40% για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους). Γι' 
αυτούς, όμως, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, οπότε αδυνατούν να καταβάλλουν τη 
μειωμένη, έστω, δόση της ρύθμισης, η οποία αφορά μόνο τόκους. 

Παρ' όλα αυτά, απαίτηση της Τρόικας ήταν να απελευθερωθεί η πρώτη κατοικία από την 
προστασία από πλειστηριασμούς. Επειδή όμως πολλοί δανειολήπτες, οι οποίοι είχαν πάρει 
δάνεια με άλλα οικονομικά δεδομένα και εισοδήματα, τα οποία εύλογα πίστευαν ότι θα 
διατηρούσαν για πολλά χρόνια, δεν μπορούσαν να προβλέψουν την οικονομική 
κατάρρευση της χώρας και τη δική τους, κινδυνεύουν τώρα να βρεθούν χωρίς ούτε την 
πρώτη τους κατοικία. 

Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος Επίτροπος αν η ΕΕ, ως μέλος της Τρόικας, σκοπεύει να ζητήσει 
να συμπεριληφθούν κάποιες προϋποθέσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας για 
οφειλέτες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματός τους εξαιτίας της 
κρίσης (π.χ. συνταξιούχους, ανέργους, δημοσίους υπαλλήλους, επιχειρηματίες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-014954/2015 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(2.3.2016) 
 
 

Η Επιτροπή, ως εταίρος στις διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή της κας βουλευτή 
στα εξής: 

 

- Τα συμφέροντα των δανειοληπτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 
ελήφθησαν υπόψη στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου περί αφερεγγυότητας των 
νοικοκυριών (που αναφέρεται συνήθως ως «νόμος Κατσέλη») ως έχουν, βάσει της 
τροποποίησής τους δυνάμει του νόμου 4346/2015. 

 

- Οι εν λόγω διατάξεις θέσπισαν έναν μηχανισμό απαλλαγής από εκκαθάριση της πρώτης 
κατοικίας των εν λόγω δανειοληπτών, επιτρέποντας παράλληλα τη σημαντική μείωση του 
χρέους τους, με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου τους (σε αντίθεση με τη λεγόμενη 
«αντικειμενική» αξία) και με μέτρα προσαρμοσμένα στις ατομικές τους ικανότητες 
αποπληρωμής. 

 

- Οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν ότι στην περίπτωση των ιδιαίτερα ευάλωτων 
δανειοληπτών, οι τμηματικές πληρωμές τους, όπως καθορίστηκαν με την απόφαση του 
Δικαστηρίου σχετικά με την αναφορά τους, να συμπληρώνονται από το κράτος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-014869/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Σχετικά με την πρόταση περί διαγραφής μέρους του ελληνικού χρέους και την 
πρόσφατη τοποθέτηση επ' αυτής του προέδρου του Eurogroup 

Ο επικεφαλής του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Reuters υποστήριξε ότι η ελάφρυνση 
του χρέους της Ελλάδας θα πρέπει να γίνει μέσω της επιβολής ενός πλαφόν στο ετήσιο 
κόστος εξυπηρέτησής του, προσθέτοντας ότι η πρόταση χαίρει ευρείας υποστήριξης μεταξύ 
των ευρωπαίων εταίρων. Ο κ. Dijsselbloem τόνισε ότι οι εταίροι τοποθετούν αυτό το ετήσιο 
πλαφόν για την αποπληρωμή του χρέους στο 15% του ελληνικού ΑΕΠ. Η σύνδεση μεταξύ 
ΑΕΠ και χρέους ουσιαστικά σημαίνει ότι το ετήσιο κόστος για την αποπληρωμή των 
ελληνικών οφειλών θα είναι μικρότερο αν η οικονομία δεν πετυχαίνει ικανοποιητικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο κ. Dijsselbloem φάνηκε να απορρίπτει το ενδεχόμενο 
εμπροσθοβαρούς ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, επισημαίνοντας ότι οι αναλύσεις του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) δεν προβλέπουν χρηματοδοτικά 
προβλήματα στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη 15ετία.  

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή: 

– Έχει γίνει συζήτηση σε σχέση με την επιβολή πλαφόν 15% επί του ΑΕΠ στο ετήσιο 
κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους; 

– Πώς τοποθετείται επί της πρότασης περί ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους με 
διαγραφή μέρους αυτού; Ποιες επιπτώσεις βλέπει στην οικονομία της Ένωσης από ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-014869/2015 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(18.2.2016) 
 
 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προέβη, το 
καλοκαίρι του 2015, σε ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους, για τους σκοπούς της 
έναρξης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)· σύμφωνα 
με το συμπέρασμα της ανάλυσης, η βιωσιμότητα του χρέους μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
της εφαρμογής ενός αξιόπιστου προγράμματος μεταρρυθμίσεων και πρόσθετων μέτρων 
για το χρέος, χωρίς ονομαστική απομείωση.  

 

Βασιζόμενη στη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, 
η Ευρωομάδα επανέλαβε, στις 14 Αυγούστου, ότι ήταν πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο 
πρόσθετων μέτρων (όπως παράταση περιόδων χάριτος και εξόφλησης), ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν σε 
βιώσιμα επίπεδα.  

 

Τα μέτρα αυτά θα εξαρτηθούν από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ και θα εξετασθούν μετά την πρώτη θετική 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος. Η Ευρωομάδα επανέλαβε την αδυναμία 
ανάληψης απομειώσεων της ονομαστικής αξίας του χρέους183.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183  For the full Eurogroup statement on Greece of August 2015, please see the following link: 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/08/14-eurogroup-statement/  



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-014868/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Ενίσχυση της ελληνικής περιφερειακής βιομηχανίας 

Κατά την υφιστάμενη οικονομική κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, 
ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, έχει απομειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό γεγονός που εντείνεται 
μετά την τελευταία επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls), ενώ αναμένεται 
περαιτέρω επιδείνωση με τις επερχόμενες αυξήσεις στη φορολογία. 

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κρίσης και να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής βιομηχανίας είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, η 
προώθηση μέτρων πολιτικής και θεσμικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή: 

– Με ποιο τρόπο ενθαρρύνει την παραγωγική αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση της 
περιφερειακής βιομηχανίας, κυρίως μέσω αναπτυξιακών και επενδυτικών 
πρωτοβουλιών, με στόχο όχι μόνο την ενίσχυσή της αλλά και τη μείωση των τιμών που 
πληρώνει ο τελικός καταναλωτής; 

– Με ποιες πολιτικές της συμβάλλει έμπρακτα στη διαμόρφωση μηχανισμών ενίσχυσης 
της εξωστρέφειας της μεταποιητικής βιομηχανίας, ανάπτυξης νέων, καινοτόμων και 
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και αναμόρφωσης των διαδικασιών διασυνοριακού 
εμπορίου με σκοπό την επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών; 

– Πώς διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς για την προστασία των 
εγχώριων προϊόντων από πωλούμενα είδη αμφιβόλων προδιαγραφών τα οποία 
προέρχονται από τρίτες χώρες; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-014868/2015 
Απάντηση της κας Crețu 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(5.2.2016) 
 

 
1. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στοχεύουν σε βασικούς τομείς 
επενδύσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες. Τα 
Ταμεία συνεισφέρουν 121 δισεκατομμύρια ευρώ για την έξυπνη ανάπτυξη, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται η έρευνα και η καινοτομία, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, η ανάπτυξη των ΜΜΕ και η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αναμένεται να 
κινητοποιήσει τουλάχιστον 315 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις. Η 
Επιτροπή βελτιώνει το επενδυτικό περιβάλλον με στόχο τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό184. 

 

2. Στόχος των συντονισμένων προσπαθειών των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλουν 
σημαντικά στη μετατόπιση του μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε μια 
οικονομία που βασίζεται στην καινοτομία και είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές. 
Συμφωνήθηκε, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, η εστίαση των επενδύσεων σε 9 
στρατηγικούς τομείς που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, καθώς 
συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Ένας 
από τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία για την περίοδο 2014-2020 είναι ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών τελωνείων, 
που αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την τεχνική βοήθεια από την 
Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής. Επίσης, προβλέπεται 
χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και για τη 
διεθνοποίηση των ΜΜΕ. 

 

3. Η διατήρηση των μη συμμορφούμενων προϊόντων εκτός της αγοράς της ΕΕ αποτελεί 
μέρος της στρατηγικής για την ενιαία αγορά185. Τα τελωνεία, σε στενή συνεργασία με τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς και τις αρχές που ασκούν επίσημους ελέγχους, διενεργούν 
διεξοδική ανάλυση του κινδύνου, ώστε να εντοπίζουν τα μη ασφαλή ή μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και να μην επιτρέπουν την εισαγωγή τους στην ΕΕ. Αυτός είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος διασφάλισης ότι τα μη ασφαλή ή μη συμμορφούμενα εισαγόμενα 
προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. 

 

                                                           
184  Ψηφιακή ενιαία αγορά, ενεργειακή ένωση, στρατηγική για την ενιαία αγορά, βελτίωση της 

νομοθεσίας 
185  COM(2015)550 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-014147/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) και Nikos Androulakis (S&D) 

Θέμα: Ισοδύναμα αντί της επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η Ελληνική Κυβέρνηση επιλέγει να επιβάλει συντελεστή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική παιδεία 
καθώς, κατά τη λογική της, το κόστος θα το επωμιστούν οι "προνομιούχες οικογένειες". 
Όμως, πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία ή 
πιστοποιητικά εξειδίκευσης τεχνικών και άλλων ειδικοτήτων σε πολίτες που καθόλου δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν προνομιούχοι και δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες 
εκπαιδευτικές υποδομές. 

Η φορολόγηση αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και η Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλει ή να 
υποδείξει φορολογικά μέτρα. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη κυβέρνηση, θα μπορούσε να αποφευχθεί ο φόρος στη παιδεία, 
εάν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο ισοδύναμο. 

Ένα σαφές ισοδύναμο προκύπτει από τα έσοδα των καταστημάτων ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών VLTs, η ρύθμιση για τα οποία έχει υπογραφεί και παρά ταύτα δεν 
ενεργοποιείται εξαιτίας της διαφωνίας που προκύπτει μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει άμεσα το 
κράτος από την ενεργοποίηση του project υπολογίζονται στα περίπου 300 εκατομμύρια 
ευρώ, κάτι που θα ανέστελλε αμέσως την ανάγκη φορολόγησης της παιδείας. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Η επιλογή για τη φορολόγηση της παιδείας και η μη ενεργοποίηση του άμεσου ισοδύναμου 
των VLTs βαρύνει την Επιτροπή ή την Ελληνική Κυβέρνηση; 

Ποια θα είναι η στάση της Επιτροπής όταν, ενώ υπάρχουν προφανείς δυνατότητες εσόδων, 
η κυβέρνηση θα επιλέγει νέα υφεσιακά φορολογικά μέτρα; 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-014147/2015 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(12.2.2016) 
 

 
Η Επιτροπή δεν ζήτησε από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τον ΦΠΑ που 
εφαρμόζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι δεσμεύσεις της Ελλάδας, που περιλαμβάνονται 
στο μνημόνιο συνεννόησης που συμφωνήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) τον Αύγουστο του 2015 δεν περιέχουν ειδικές διατάξεις για τον ΦΠΑ στα ιδιωτικά 
σχολεία. Η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. 

 

Η εξαίρεση που αφορά το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση διατηρήθηκε σε ισχύ. Η γενική 
πράξη της 19ης Νοεμβρίου 2015, με την οποία θεσπίστηκε φόρος λαχειοφόρων αγορών, 
ειδικός φόρος κατανάλωσης για το κρασί και ορισμένες αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας, 
αναμένεται να συγκεντρωθούν σχεδόν 300 εκατ. ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-014067/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Nikos Androulakis (S&D) και Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Σχέσεις Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Τουρκία, η γερμανίδα Καγκελάριος κ. Μέρκελ, 
πρόσφερε την υποστήριξη της Γερμανίας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, 
ιδιαίτερα στα κεφάλαια που αφορούν την ενέργεια, την οικονομία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, με αντάλλαγμα τη συνεργασία της Τουρκίας 
για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, συνδέοντας, ουσιαστικά, το προσφυγικό 
ζήτημα με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. 

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η επίσκεψη έγινε κατά τη διάρκεια μίας πολύ τεταμένης 
προεκλογικής περιόδου για την Τουρκία, την υποχώρηση της Τουρκίας τους τελευταίους 
μήνες σχεδόν σε όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τον αμφίσημο ρόλο της στην 
αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους, ερωτάται η Επιτροπή: 

– Είναι δυνατή η σύνδεση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας με τη συνεργασία της 
χώρας αυτής στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης; 

– Για ποιον λόγο δεν έχει δημοσιευθεί η έκθεση προόδου για την Τουρκία, η οποία 
αναμενόταν στις αρχές Οκτωβρίου; 

– Αληθεύει ότι τροποποιήθηκαν σημεία της έκθεσης προόδου λόγω της προσφυγικής 
κρίσης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-014067/2015 
Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(5.2.2016)   
 
 
Η συνολική διαδικασία των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Τουρκία δεν είναι 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα για τη μετανάστευση, παρόλο που, με την τρέχουσα 
προσφυγική κρίση, υπογραμμίζεται η ανάγκη στενής συνεργασίας με τις χώρες της 
διεύρυνσης. Η στενότερη συνεργασία με την Τουρκία στον τομέα της μετανάστευσης και 
της εποπτείας των συνόρων και των μεταρρυθμίσεων, θέματα τα οποία η Τουρκία έχει 
δεσμευθεί να δρομολογήσει, θα προσεγγίσουν, φυσικά, την νομοθεσία της Τουρκίας, με το 
κεκτημένο του κεφαλαίου 24 «Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια». Το γεγονός αυτό, με 
τη σειρά του, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο ρυθμό των μελλοντικών διαπραγματεύσεων 
για το συγκεκριμένο κεφάλαιο. 
 
Η ετήσια δέσμη διεύρυνσης της Επιτροπής εγκρίθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2015. Κατά 
παράδοσιν, εγκρίνεται κατά το χρονικό διάστημα μέσα Οκτωβρίου έως μέσα Νοεμβρίου. 
 
Η έκθεση για την Τουρκία186 ενημερώθηκε πριν από την έγκριση, ούτως ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι σημαντικές εξελίξεις στην Τουρκία και οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 2015, καθώς 
και οι σημειωθείσες σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186  http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-013373/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: ,Επαναφορά χρηματοδότησης σε επιτυχόντες προγραμμάτων digi-lodge και 
digi-retail 

Μετά από εισήγηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) η οποία έλαβε το πράσινο φως 
από το υπουργείο Υποδομών, ανακλήθηκε η χρηματοδότηση 533 επιχειρήσεων που είχαν 
αιτηθεί να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα digi-lodge και digi-retail. Πρόκειται για 
το 9% του συνόλου των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτημα ή το 10% του προϋπολογισμού 
των 2 δράσεων. 

Η ανάκληση της χρηματοδότησης αποτελεί προαπαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καθώς μετά από καταγγελίες για σημαντικές παρατυπίες από συγκεκριμένο επιχειρηματικό 
κέντρο πολλές περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων ελέγχονται από το ΣΔΟΕ και την 
ευρωπαϊκή αρχή για την καταπολέμηση της απάτης (OLAF).  

Ως προαπαιτούμενο έχει τεθεί και η αναδιοργάνωση της ΚτΠ. Αυτή τη στιγμή ισχύει η 
αναστολή πληρωμών για όλα τα έργα των Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιεί η Κοινωνία 
της Πληροφορίας, την οποία ζήτησε και η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Είναι διαθέσιμη να επιτρέψει την επαναχρηματοδότηση των έργων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις και είναι σύννομα; 

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αποφασιστεί, σε πόσο χρονικό διάστημα θα επανέλθει η 
ομαλότητα στη χρηματοδότηση των επιτυχόντων; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 

E-013373/2015 

Απάντηση της κας Creţu 

εξ ονόματος της Επιτροπής 

(30.11.2015) 

 

 

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα κρατικών 
ενισχύσεων digi-lodge (στον τομέα του τουρισμού) και digi-retail (στον τομέα του λιανικού 
εμπορίου) δημοσιεύθηκαν από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» το 2009 και το 2010 
αντίστοιχα. Κατόπιν καταγγελιών σχετικά με πιθανή κακοδιαχείριση κρατικών ενισχύσεων, 
η ελληνική χρηματοπιστωτική και οικονομική μονάδα δρομολόγησε έρευνα. Η έρευνα 
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να 
παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση και, ιδίως, να υποβάλουν έκθεση σχετικά 
με την κανονικότητα και τη νομιμότητα των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν υπό τη 
διαχείριση του ενδιάμεσου φορέα, «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ». Επιπλέον, μετά από 
επανεξέταση ελέγχου, διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου του εν λόγω ενδιάμεσου φορέα, που απαιτούν τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 
Καταρτίστηκε ένα σχέδιο δράσης και η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» κλήθηκε να 
συμμορφωθεί ώστε να προβεί στην διόρθωση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. 

 

Κατά συνέπεια, όλες οι πληρωμές στο πλαίσιο των προσκλήσεων digi-lodge και digi-retail 
έχουν διακοπεί από τις ελληνικές αρχές. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω θετικής και 
προδραστικής προσέγγισης για την προστασία των δημόσιων πόρων της ΕΕ, καμία αίτηση 
πληρωμής σχετικά με αυτά τα έργα δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή μετά τον εντοπισμό 
των αρχικών ελλείψεων. Εναπόκειται πλέον στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι το 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει διορθωθεί ώστε να παρέχει εύλογη ασφάλεια ως 
προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δηλουμένων δαπανών. 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-013279/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: .Πρόσφυγες και ελληνικός τουρισμός 

Στις σημαντικότατες επιπτώσεις της καθημερινά αυξανόμενης ροής προσφύγων και 
μεταναστών στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ελληνικών νησιών, συγκαταλέγεται το 
τεράστιο οικονομικό πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό, τόσο κατά την τρέχουσα περίοδο, 
όσο και κατά την ερχόμενη τουριστική περίοδο. 

1. Προβλέπονται κάποια μέτρα τα οποία θα οδηγούσαν σε ανάκαμψη του ελληνικού 
τουρισμού και σε αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας και των ελληνικών νησιών; 

2. Θα έπρεπε να θεσπιστεί μια εύλογη αποζημίωση στα πληγέντα ελληνικά νησιά από το 
κύμα προσφύγων; 

3. Θα μπορούσε, ενδεχομένως στο μέλλον, να αποφευχθεί η επανάληψη αυτού του 
φαινομένου το οποίο έχει δυσβάστακτες οικονομικές συνέπειες για την ελληνική 
οικονομία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN 
E-013279/2015 
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(30.5.2016) 

1. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020, η 
ελληνική συμφωνία εταιρικής σχέσης περιγράφει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα 
νησιά με επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τον μετριασμό των επιπτώσεων λόγω της απομακρυσμένης τους θέσης. 
Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή δράσεων για την 
εφαρμογή της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.  

Στο πλαίσιο αυτό, για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της μεταναστευτικής κρίσης στον 
τουρισμό για τα νησιά, θα πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή των προγραμματισμένων 
παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τουρισμού και την αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Μπορούν να υποστηριχθούν τουριστικές διαφημιστικές 
εκστρατείες, ενώ θα μπορούσε να παρασχεθεί στήριξη από την ΕΕ για έργα με τα οποία 
αντιμετωπίζονται επείγουσες ανάγκες που απορρέουν άμεσα από την προσφυγική κρίση 
και έχουν θετική και μεγαλύτερης διάρκειας επίδραση στην τοπική οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού187. 

2. Η Επιτροπή παρέχει σημαντική χρηματοδότηση για να συνδράμει την Ελλάδα στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις μεταναστευτικές ροές. Εκτός από περίπου 509 εκατ. 
EUR που διατέθηκαν στην Ελλάδα188 στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων της189, 
διατέθηκαν περίπου 237 εκατ. ευρώ έκτακτης βοήθειας στο πλαίσιο των ίδιων ταμείων για 
δράσεις στην Ελλάδα και στα νησιά της, σε στενή συνεργασία επίσης με διεθνείς 
οργανισμούς. 

3. Οι μεταναστευτικές ροές προς τα ελληνικά νησιά είναι αποτέλεσμα εξελίξεων που 
υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με 
τις τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης για τη μείωση και καλύτερη διαχείριση των ροών. 
Παρέχεται, επίσης, στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του υψηλού αριθμού 
αφίξεων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, μεταξύ άλλων για την υλοποίηση των κέντρων 
υποδοχής και ταυτοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας οι αρμόδιοι οργανισμοί της ΕΕ 
παρέχουν επιχειρησιακή στήριξη στις ελληνικές αρχές. 

 

 

                                                           
187 Για παράδειγμα, επενδύσεις σε μικρές υποδομές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και λυμάτων 

και απόκτηση εξοπλισμού καθαρισμού 
188 Κατά την περίοδο 2014-2020 
189 Αντιστοίχως, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 
 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-013278/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: : Ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα 

Μέχρι και την ψήφιση του νόμου 4334/2015, τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών απαλλάσσονταν 
από την καταβολή ΦΠΑ. Αυτό άλλωστε προέβλεπε και η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου της ΕΕ (άρθρο 132). Μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, η απαλλαγή 
παύει να υφίσταται και ο συντελεστής Φ.Π.Α. ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία. Είναι 
προφανές ότι το παραπάνω μέτρο θα προκαλέσει αύξηση των διδάκτρων, καθιστώντας έτσι 
απρόσιτη την πρόσβαση στην εκπαίδευση (κοινωνικές ανισότητες). 

1. Εάν κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων λήφθηκε υπόψη η Οδηγία 2006/112 και 
παρόλα αυτά επιβλήθηκε, δεν πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του ενωσιακού 
δικαίου και του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος κάθε πολίτη στην παιδεία; 

2. Πώς εξηγείται ότι για τις άλλες χώρες της ΕΕ (Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία) συνεχίζει να 
εφαρμόζεται η Οδηγία και οι υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από 
το ΦΠΑ; 

3. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, εξαιρούνται από την 
επιβολή ΦΠΑ όλα τα ιδιαίτερα μαθήματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 
ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την 
καταπολέμηση της παραοικονομίας και της αδήλωτης εργασίας, η οποία 
πιθανολογείται πως θα αυξηθεί μετά την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, 
επιφέροντας έτσι τα αντίθετα αποτελέσματα στα κρατικά έσοδα;  

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-013278/2015 

E-013281/2015 

Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(26.1.2016) 
 
 

Αμφότερες οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αφορούν τη φορολογική μεταχείριση, από 
πλευράς ΦΠΑ, της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 

Δυνάμει του άρθρου 132 παράγραφος 1 σημείο θ) της Οδηγίας για τον ΦΠΑ, τα κράτη μέλη 
δεν επιβάλλουν φορολογία στην εκπαίδευση που παρέχεται από δημόσιους φορείς ή 
άλλους οργανισμούς τους οποίους το ενδιαφερόμενο κράτος αναγνωρίζει ότι έχουν 
παρόμοιους στόχους. Τα κράτη μέλη έχουν, έως έναν βαθμό, διακριτική ευχέρεια όσον 
αφορά τον καθορισμό των ιδιωτικών φορέων τους οποίους ενδέχεται να καλύπτει η εν 
λόγω διάταξη. Επιπλέον, για φορείς που δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες του 
δημοσίου δικαίου (π.χ. ιδιωτικά σχολεία) αυτή η φορολογική εξαίρεση είναι δυνατόν να 
εξαρτάται από έναν ή περισσότερους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 133 της Οδηγίας 
για τον ΦΠΑ. Αυτό ακριβώς η Ελλάδα είχε, από μόνη της, την πρόθεση να κάνει (αλλά, 
τελικά, δεν έκανε) για να περιορίσει το εύρος της φορολογικής εξαίρεσης. Επομένως, είναι 
δυνατόν να φορολογείται η ιδιωτική εκπαίδευση που δεν πληροί τους συγκεκριμένους 
όρους για φορολογική εξαίρεση. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Οδηγίας για τον 
ΦΠΑ, αυτοί οι ιδιωτικοί οργανισμοί θα έχουν, παράλληλα, το δικαίωμα έκπτωσης του 
οφειλόμενου ΦΠΑ επί των εισροών για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράστηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των φορολογούμενων πράξεων. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, τα υπόλοιπα κράτη έχουν κι αυτά 
εισαγάγει όρους βάσει του άρθρου 133, έτσι ώστε να φορολογείται η εκπαίδευση που 
παρέχεται από οργανισμούς οι οποίοι δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες του 
δημοσίου δικαίου, στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι. Τα κράτη 
μέλη δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό. 

 

Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία κατά κράτους μέλους μονό εάν ο ΦΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο δεν πληροί τους όρους της Οδηγίας για τον ΦΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, απόκειται 
στο κάθε κράτος μέλος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει πιθανές 
αρνητικές συνέπειες, όπως, για παράδειγμα, αύξηση της «παράλληλης οικονομίας» μετά 
την καθιέρωση νέων κανόνων για τον ΦΠΑ.  



 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011835/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Προστασία ΕΕ από προσωπικές ατζέντες πολιτικών 

Κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών 
συζητήθηκε έντονα εάν πράγματι η παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη ήταν το μοναδικό 
σχέδιο ή αν υπήρχε και κάποιο σχέδιο Β. 

Αποδεικνύεται, τόσο από τις δημόσιες δηλώσεις υπουργών του Eurogroup (όπως του κ. 
Βαρουφάκη και του κ. Σόιμπλε), όσο και από πλήθος παρεμβάσεων θεσμικών 
οικονομολόγων και think-tanks, όπως το Ifo στη Γερμανία, ότι το σχέδιο Β ήταν ένα ώριμο 
πλάνο που κατατέθηκε στις διαπραγματεύσεις ως εφικτό εναλλακτικό ενδεχόμενο. 

Προκύπτει επίσης, όμως, ότι η προετοιμασία αυτού το σχεδίου λειτούργησε ως παράθυρο 
ευκαιρίας για τους εμπλεκόμενους Υπουργούς Οικονομικών Σόιμπλε και Βαρουφάκη να 
ταυτιστούν με ένα πλάνο που εξυπηρετούσε μόνο την προσωπική τους προβολή και όχι 
τους στόχους της ΕΕ, πράγμα που δείχνει πόσο αδύναμη μπορεί να γίνει η δομή της 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, από τις προσωπικές φιλοδοξίες ορισμένων. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Υπήρξε πράγματι στις διαπραγματεύσεις η επιλογή ενός σχεδίου Β για την έξοδο της 
Ελλάδας από την ΕΕ; 

– Ένα σχέδιο Β που προετοιμάζει την έξοδο μίας χώρας από την Ευρωζώνη μπορεί να 
θεωρείται συμβατό με τις συνθήκες της ΕΕ; 

– Πώς προσλαμβάνει η Επιτροπή τους κινδύνους που δημιουργούνται στη διαδικασία 
της οικονομικής διακυβέρνησης από τις προσωπικές ατζέντες πολιτικών; 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-011835/2015 
Απάντηση του Aντιπροέδρου Dombrovskis 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(21.12.2015) 
 
 

Η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-
011834/2015190.  

 

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν 
τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ενισχύσει σημαντικά την οικονομική διακυβέρνηση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Οι εργασίες πρέπει να συνεχιστούν, σε 
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική 
«Έκθεση των πέντε Προέδρων» σχετικά με την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, η οποία 
δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2015, πρότεινε ξεκάθαρες ιδέες και ένα σαφές 
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των διαφόρων δράσεων. Η ενίσχυση της νομιμότητας 
και της λογοδοσίας έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει θεμελιώδη σημασία για τις 
εν λόγω εργασίες.  

 

Την 1η Ιουλίου 2015, η Επιτροπή δρομολόγησε συγκεκριμένες εργασίες παρακολούθησης 
(βλέπε δελτίο Τύπου IP/15/5294) και, στις 21 Οκτωβρίου 2015191, παρουσίασε μια πρώτη 
σειρά προτάσεων. Στο εξής, η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε η διαδικασία να είναι όσο το 
δυνατόν πιο συμμετοχική και να λαμβάνει υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που 
υποβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
190  http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html 
191  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_en.htm 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011834/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Σχέδιο Β σε περίπτωση εξόδου από την ευρωζώνη 

Κατά τη διαπραγμάτευση της Ελλάδας με τους Θεσμούς το ενδεχόμενο ενός "Grexit" τέθηκε 
επιθετικά στη συζήτηση τόσο στο Eurosummit όσο και στο Eurogroup. Οι συζητήσεις 
ολοκληρώθηκαν στο πνεύμα της απομάκρυνσης του ενδεχομένου αυτού, ωστόσο είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμο για την παρούσα φάση να γνωρίζουμε αν δόθηκε από τους Θεσμούς 
πρόταση "Grexit" προς την Ελληνική Κυβέρνηση. 

 Η κρισιμότητα μιας τέτοιας πρότασης προς την ελληνική πλευρά βρίσκεται τόσο στο 
περιεχόμενο της πρότασης αυτής όσο και στη χρονική στιγμή που διατυπώθηκε. Επιπλέον 
εγείρονται ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το πώς συνδέεται αυτή η πρόταση για 
Grexit με την ex post υλοποίηση της τελικής συμφωνίας από την ελληνική πλευρά, και με το 
κατά πόσο το Grexit σημαίνει και έξοδο από την ΕΕ. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

 – Δόθηκε επισήμως στην ελληνική πλευρά από τον πρόεδρο της Επιτροπής κάποιο 
Σχέδιο Β σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωζώνη, ποιο το περιεχόμενό του και σε 
ποια στιγμή της διαπραγμάτευσης;  

– Υπάρχει σε μορφή ρήτρας, ή με άλλο τρόπο, δυνατότητα από τους Θεσμούς να 
ενεργοποιήσουν μια διαδικασία εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη σε περίπτωση 
μη υλοποίησης των υποχρεώσεων που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση; 

– Ποιο είναι το θεσμικό όριο που κρίνει ότι η έξοδος από την ευρωζώνη σημαίνει και 
έξοδο από την ΕΕ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-011834/2015 
Απάντηση του αντιπροέδρου κ. Dombrovskis 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(12.10.2015) 
 
 

1.Καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το νέο μακροοικονομικό πρόγραμμα 
προσαρμογής για την Ελλάδα, η Επιτροπή ήταν και παραμένει σε συνεχή και στενή επαφή 
με τις ελληνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα, με στόχο να συμβάλει στην επιτυχή επιστροφή 
της Ελλάδας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ευημερία, την απασχόληση και την 
οικονομική μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ.  

 

Η Επιτροπή δημοσίευσε το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με το νέο 
μακροοικονομικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, χωρίς καθυστέρηση και με πνεύμα 
διαφάνειας, στις 20 Αυγούστου 2015.  

 

Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ηλε-διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm  

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το 
Συμβούλιο πρέπει να θεσπίζει αμετάκλητα την ισοτιμία με την οποία το ευρώ αντικαθιστά 
το νόμισμα του συγκεκριμένου κράτους μέλους,με ομοφωνία των κρατών μελών που 
διαθέτουν ως νόμισμα το ευρώ και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-011807/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Συνέπειες του Grexit στους Έλληνες πολίτες 

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε δημόσια ενημέρωση που έκανε στον Ελληνικό λαό 
μετά την επίτευξη της συμφωνίας, δήλωσε ότι του δόθηκε κείμενο που του έδειχνε τις 
καταστροφικές συνέπειες ενός “Grexit”. 

Αυτό το κείμενο είναι πολύ σημαντική πηγή ενημέρωσης των συνεπειών της επιστροφής σε 
εθνικό νόμισμα, συνεπειών που δεν είναι ούτε ξεκάθαρες ούτε γνωστές στη μεγαλύτερη 
μερίδα των Ελλήνων πολιτών. Το ζήτημα αποκτά ακόμα πιο βαρύνουσα πολιτική σημασία, 
καθώς οι Έλληνες πολίτες οδηγήθηκαν σε δημοψήφισμα με ελλιπή γνώση των συνεπειών 
μιας πιθανής εξόδου από την ευρωζώνη. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει 
μία σχετική ενημέρωση από τα επίσημα όργανα της ΕΕ, καθώς δεν υπάρχει άλλη πηγή 
σχετικής ενημέρωσης προς τους Έλληνες πολίτες από το ελληνικό κράτος. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Υπήρξε σχετικό κείμενο ενημέρωσης του πρωθυπουργού σχετικά με τις συνέπειες πιθανής 
εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη; 

Ποιο το περιεχόμενο αυτού του κειμένου; 

Προτίθεται η Επιτροπή να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο αυτό, προκειμένου οι Έλληνες 
πολίτες να λάβουν μία επίσημη εκτίμηση των συνεπειών μίας ακαριαίας αλλαγής 
νομίσματος;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-011807/2015 
Απάντηση του αντιπροέδρου κ. Dombrovskis 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(22.10.2015) 
 
 

Καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το νέο πρόγραμμα στήριξης σταθερότητας 
για την Ελλάδα, η Επιτροπή ήταν σε συνεχή και πολύ στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές σε 
όλα τα επίπεδα, με στόχο να συμβάλει στην επιτυχή επιστροφή της Ελλάδας στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση, ώστε να 
ευημερήσει στη ζώνη του ευρώ.  

 

Η Επιτροπή δημοσίευσε το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με το νέο 
μακροοικονομικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, χωρίς καθυστέρηση και σε πνεύμα 
διαφάνειας, στις 20 Αυγούστου 2015192.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192  http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_el.htm 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010469/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Εμπόδια στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Παρότι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα 
για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντική πρόκληση για τα κράτη 
μέλη και τους λαούς της Ευρώπης δεδομένης της ανάγκης απεξάρτησης από τον άνθρακα, 
σήμερα παρατηρούνται σημαντικά εμπόδια στην αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρισμού. Αυτά 
αφορούν περισσότερο σε δυσλειτουργίες του υπάρχοντος συστήματος χρηματοδότησης και 
σε δομικά προβλήματα της αγοράς ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό ερωτάται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή: 

Πώς αξιολογεί τα επί μέρους προβλήματα που παρουσιάζονται στις επενδύσεις στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών εξ αιτίας της εφαρμογής του συστήματος "feed-in premium with 
auctions" ή της επιβολής αναδρομικών ρυθμίσεων σε όρους συμβάσεων ανανεώσιμων 
πηγών όπως η τιμή πώλησης ηλεκτρισμού παραγόμενου από ανανεώσιμες πηγές ή ο 
περιορισμός της κατά προτεραιότητα ένταξής τους στο σύστημα; 

- Πως διασφαλίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην αγορά 
ενέργειας χωρίς να απειλείται η βιωσιμότητα των επενδύσεων και χωρίς να 
διακυβεύονται οι στόχοι του 2020 και 2030; 

- Πώς προτίθεται να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση έργων αντλησιοταμίευσης τα οποία 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - και ιδιαίτερα της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας - τα 
οποία έχουν ήδη ενταχθεί στον κατάλογο των έργων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-010469/2015 
Απάντηση του κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(25.8.2015)  
 

 

Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει επανειλημμένως και, τελευταία, στην ανακοίνωσή της σχετικά 
με την Ενεργειακή Ένωση, ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός σταθερού επενδυτικού 
πλαισίου το οποίο να περιορίζει τον κανονιστικό κίνδυνο προκειμένου για τις χαμηλού 
κόστους χρηματοδοτήσεις των - έντασης κεφαλαίου - ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση εξασφάλισης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και 
προσέλκυσης επενδύσεων σε ένα - βασισμένο στην αγορά - πλαίσιο το οποίο να διατηρεί 
το κόστος κεφαλαίου σε χαμηλά επίπεδα. 

 

Η Επιτροπή δημοσίευσε, στις 15 Ιουλίου, ως μέρος της θερινής δέσμης μέτρων για την 
Ενεργειακή Ένωση, συμβουλευτική ανακοίνωση σχετικά με τον σχεδιασμό της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία εξετάζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο θα 
οικοδομηθεί μια αγορά κατάλληλη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επίσης, 
κατάλληλη για την προώθηση - εμπορικά εκμεταλλεύσιμων - ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας. Η ανακοίνωση θα συνοδευθεί από νομοθετικές προτάσεις σχετικές με τον 
σχεδιασμό της αγοράς για το έτος 2016. 

 

Κατ’ αρχήν, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες έχουν επιλεγεί 
ως έργα κοινού ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση εις ό,τι αφορά 
τόσο την προετοιμασία του σχετικού έργου (μελέτες), όσο και την υλοποίησή του 
(επιχορηγήσεις)· αποτελούν επίσης τον δυνητικό αποδέκτη των χρηματοδοτικών μέσων 
που εντάσσονται στο πλαίσιο του σχήματος «Συνδέοντας την Ευρώπη». Ωστόσο, οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας εξαιρούνται από τις επιχορηγήσεις 
εφαρμογής. Πέραν αυτού, κάθε έργο αποθήκευσης δικαιούται μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε βάσει των συνήθων 
δανειοδοτικών πρακτικών, είτε με την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις στρατηγικές επενδύσεις. 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009024/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Επέκταση απόφασης του Γαλλικού Κοινοβουλίου για σούπερ μάρκετ, σε 
συνδυσασμό με την υπερψήφιση της τροποποίησης των 
κανόνισμών1308/2013 και 1306/2013 

Στις 27 Μαΐου, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπερψηφίστηκε ένα νέο, 
κοινό  νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο για τη διανομή οπωροκηπευτικών και γάλακτος 
σε μαθητές, τροποποιώντας τους κανονισμούς 1308/2013 και 1306/2013,όσον αφορά το 
καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και 
γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώκει την βιώσιμη αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, 
λαχανικών και γάλακτος από τα παιδιά και τη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών 
συνηθειών, μέσω χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων. 
Παράλληλα, το μέτρο έχει έντονα εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, στοχεύοντας 
στην εμφύσηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά, και στην ενσωμάτωση 
κοινωνικά ευαίσθητων περιοχών και πληθυσμών.  

Το συγκεκριμένο κείμενο ψηφίστηκε μία εβδομάδα μετά την απόφαση της γαλλικής 
κυβέρνησης να αναγκάσει τα μεγάλα σουπερ μάρκετ να προσφέρουν σε δωρεές τα 
αδιάθετα προϊόντα τους, μειώνοντας δραστικά την κατασπατάληση τροφίμων, ενώ 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων αδυναμίας σίτισης που προκάλεσε 
η παρατεταμένη κρίση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ερωτάται η Επιτροπή:  

1. Υπάρχει σχέδιο προώθησης παρομοίων ενεργειών, υλοποίησης μιας τέτοιας 
απόφασης  και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, απόφαση που θα μπορούσε να ενισχύσει 
την δράση του ανωτέρω υπερψηφισθέντος πλαισίου; 

2. Σκοπεύει η Επιτροπή να άρει τυχόν περιορισμούς που εμποδίζουν την εφαρμογή του 
μέτρου ή να παρέχει στα κράτη μέλη τα εργαλεία για την εφαρμογή του; 

 

 

 

 

 



EL 
E-09024/2015 
Απάντηση του κ. Hogan 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(27.8.2015) 
 
 
Η πρωτοβουλία προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία (ΠΠΚΟ) 
συνίσταται σε εθελοντικά προγράμματα σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπούν στην αύξηση της 
κατανάλωσης επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων. Η ενίσχυση της ΕΕ χορηγείται για τη 
διανομή των προϊόντων αυτών και για συναφή μέτρα.  
 
Στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν την 
εφαρμογή εκπαιδευτικών μέτρων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε θέματα που 
αφορούν τη γεωργία, την υγεία και άλλους σχετικούς τομείς, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται και η κατασπατάληση τροφίμων. 
 
Τα προαναφερθέντα προγράμματα, ωστόσο, δεν έχουν καμία επίπτωση σε τυχόν 
αποφάσεις που λαμβάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης 
και ουδόλως τις επηρεάζουν . 
 
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη 
Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία193, τα παιδιά αποτελούν 
αναγνωρισμένη ομάδα προτεραιότητας κατά την ανάληψη δράσης. Σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, η Επιτροπή προωθεί τον υγιεινό τρόπο ζωής, και συγκεκριμένα την 
ισορροπημένη διατροφή και την επαρκή σωματική άσκηση. 
 
Όσον αφορά τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων στην ΕΕ και τα εθνικά μέτρα που 
λαμβάνονται για την προώθηση της ανακατανομής των τροφίμων, η Επιτροπή θα ήθελε να 
παραπέμψει την κυρία βουλευτή στις απαντήσεις της στις ερωτήσεις E-008448/2015, E-
008887/2015 και E-009003/2015194.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193  COM(2007) 279. 
194  http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008892/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Παραβίαση κοινοτικών φορολογικών διατάξεων με ανεπίτρεπτη έμμεση 
επιβολή δασμών 

Με τη διάταξη του άρθρου 21 ν. 4321/2015 τροποποιήθηκε η ούτως ή άλλως προβληματική 
για τις επιχειρήσεις διάταξη του Κ.Φ.Ε. για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. 
Πιο συγκεκριμένα, η παρ. ιγ΄ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζει 
ότι στις εισαγωγές αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών από χώρες μη συνεργάσιμες στον 
φορολογικό τομέα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θα καταβάλλεται 
παρακρατούμενος φόρος που αντιστοιχεί στο συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών 
προσώπων επί του συνόλου της δαπάνης (σήμερα 26%). Οι φορολογούμενοι-εισαγωγείς θα 
έχουν ένα τρίμηνο μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής για να αποδείξουν ότι 
πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές. Διαφορετικά, οι δαπάνες αγοράς 
των αγαθών δεν θα λογίζονται ως έξοδα που εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό της 
φορολογίας εισοδήματος. 

Για τη ρύθμιση ήγειρε επιφυλάξεις η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, καθώς 
παραβιάζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας, αναστρέφεται το βάρος απόδειξης της 
παράβασης, οδηγεί σε ευθεία νόθευση του ανταγωνισμού, ενώ παραβιάζει τη Συνθήκη ΕΚ 
επιβάλλοντας δασμούς ή άλλες ισοδύναμες φορολογικές επιβαρύνσεις. Μάλιστα, ο 
Βούλγαρος Πρωθυπουργός προειδοποίησε ήδη την κυβέρνηση για την επιβολή αντιμέτρων.  

1. Είναι σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο η ρύθμιση του άρθρου 21 ν. 4321/2015; 

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του κοινοτικού κεκτημένου στη 
φορολογική πολιτική; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-008892/2015 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(20.8.2015) 
 

 
Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην κοινή 
απάντησή της στις ερωτήσεις E-004775/2015, P-005524/2015, P-005559/2015, E-
005771/2015 και P-005814/2015. Πέραν αυτού, τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή έλαβε 
καταγγελία που υποβλήθηκε από τις βουλγαρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 259 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Όσον αφορά το καθήκον της Επιτροπής που έγκειταιι στη διασφάλιση της τήρησης 
ενωσιακής νομοθεσίας της από τα κράτη μέλη, αξίζει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις των 
παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της άμεσης φορολογίας, η Επιτροπή 
δύναται να εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008891/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Κοινοτική πολιτική στην παραδοσιακή ναυπηγική 

Η παραδοσιακή ναυπηγική υπήρξε επί αιώνες μεγάλη παραγωγική και εξαγωγική δύναμη 
για τις χώρες της ευρωπαϊκής Μεσογείου, μεταξύ δε αυτών για την Ελλάδα, η οποία 
ναυπηγεί επί τρεις χιλιετίες. Η παραδοσιακή ναυπηγική παρουσιάζει τις δικές της ιδιαίτερες 
τεχνικές και μία ξεχωριστή αισθητική, η οποία θα έπρεπε να διατηρηθεί στους αιώνες ως 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αντίληψη στη ναυπηγική. Εν μέσω της σοβούσης οικονομικής 
κρίσεως θα προσέθετε θέσεις εργασίας, ενώ είναι βέβαιο ότι έχει και αγοραστικό κοινό. Η 
ισχύουσα πολιτική της ΕΕ, αλλά και η ολιγωρία των υπηρεσιών της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
αναγκάζει τους ιδιοκτήτες παραδοσιακών τρατών και άλλων πλοιαρίων να τα 
καταστρέψουν. Συνολικά, 12.500 ξύλινα αλιευτικά καταστράφηκαν ολοσχερώς στις 
χωματερές. 

Ερωτάται ο αρμόδιος επίτροπος: 

– Γιατί η πολιτική της ΕΕ ωθεί τους παραδοσιακούς ψαράδες σε καταστροφή των 
παραδοσιακών τρατών, λεμβών και πλοιαρίων, αντί να τους δίνει κίνητρα να τις 
μετατρέψουν, έστω για άλλες χρήσεις; 

– Ποιες πολιτικές προτίθεται να προωθήσει για τη διατήρηση ή την αναβίωση της 
παραδοσιακής ναυπηγικής; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-008891/2015 
Απάντηση του κ. Vella 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(27.8.2015) 

 
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 223 της 15ης Αυγούστου 2006, άρθρο 23)] την περίοδο 2007-2013 
επιτρέπεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την οριστική παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ορισμένων αλιευτικών σκαφών εφόσον αποτελεί μέρος σχεδίου 
προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας και έχει ως στόχο να εξισορροπηθεί η αλιευτική 
ικανότητα του στόλου προς τα διαθέσιμα αλιευτικά αποθέματα. Η οριστική παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων ενός σκάφους μπορεί να επιτευχθεί με τη διάλυσή του την 
αλλαγή της χρήσης του για τη δημιουργία τεχνητών υφάλων ή την αλλαγή της χρήσης του, 
υπό σημαία κράτους μέλους μετά την εγγραφή του σε κοινοτικό νηολόγιο, με σκοπό να 
αξιοποιηθεί για μη αλιευτικές δραστηριότητες, όπως η κατάρτιση, η έρευνα και οι 
μουσειακές εκθέσεις.  

 

Το ελληνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) του ΕΤΑ την περίοδο 2007-2013 προβλέπει 
μέτρα σχετικά με «δημόσιες ενισχύσεις για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων», που επιτρέπουν εκτός της διάλυσης και την αλλαγή της χρήσης των 
σκαφών για μη αλιευτικούς σκοπούς .  

 

Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 149 της 20.5.2014] επιτρέπει επίσης τη στήριξη για οριστική παύση χωρίς 
διάλυση στην περίπτωση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω 
σκάφη θεωρούνται μνημεία που επιτελούν την πολιτιστική τους λειτουργία στην ξηρά.   

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008890/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: ΕΣΠΑ 

Απλήρωτα παραμένουν εκατοντάδες οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά, αποχετευτικά έργα, 
έργα υγείας και επιχειρηματικά σχέδια, εξαιτίας της στάσης πληρωμής που έχει κηρύξει το 
ελληνικό δημόσιο. Οι καθυστερήσεις θέτουν σε κίνδυνο περί το 1 δισ. ευρώ από το παλιό 
ΕΣΠΑ, με επιπτώσεις και στα έργα του νέου. Η στάση πληρωμών που έχει κηρύξει το 
Δημόσιο, συμπαρασύρει σε στάση πληρωμών και από την πλευρά της ΕΕ και δεν είναι 
τυχαίο ότι εντός του 2015 τα αιτήματα που υπέβαλε η Ελλάδα για την εκταμίευση 
κοινοτικών πόρων δεν ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ. 

Το πρόγραμμα έληξε το 2014, η περίοδος υλοποίησης των έργων μπορεί να φτάσει μέχρι τα 
τέλη του 2015 και ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων από το τωρινό ΕΣΠΑ ορατός. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει τις δαπάνες, οι οποίες μπορούν να γίνουν και μέσα 
στο 2016, μόνο για τα έργα που θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους. Συνολικά, 
αυτά που απομένουν προς απορρόφηση από την Ελλάδα (της περιόδου 2007-2014), 
ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ. 

Ερωτάται η Επιτροπή 

– Πώς επιδρά η κακή κατάσταση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας στην 
απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ; 

– Προτίθεται να παράσχει διαδικαστική διευκόλυνση προς τις χώρες που καθυστερούν 
τις πληρωμές των έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ, και ποια; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-008890/2015 
Απάντηση της κ. Crețu 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(3.8.2015) 
 

 

Οι ελληνικές αρχές και η Επιτροπή καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες για να 
εκπονήσουν μέτρα άμβλυνσης σχετικά με τους περιορισμούς του ελληνικού εθνικού 
προϋπολογισμού. Διάφορες τεχνικές συνεδριάσεις μεταξύ των δύο πλευρών 
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, την επιτυχή ολοκλήρωση της 
περιόδου 2007-2013 και την αποτελεσματική και ομαλή έναρξη της περιόδου 2014-2020. Η 
Επιτροπή είναι πάντοτε έτοιμη να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους για 
την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των δύο περιόδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007232/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρώπης υπό το πρίσμα των τελευταίων τραγικών γεγονότων 

Μετά τον θάνατο 300 και πλέον μεταναστών κοντά στη νήσο Λαμπεντούζα, τον Οκτώβριο 
του 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε τη σύσταση της ειδικής ομάδας «Μεσόγειος» 
για την πρόληψη παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον. Τον Δεκέμβριο 2013, η Επιτροπή 
παρουσίασε ανακοίνωση με 37 βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρησιακές 
δράσεις (Frontex, Eurosur κ.λπ.), κατανεμημένες σε πέντε βασικούς τομείς. 

Μετά τα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο, οι υπουργοί εσωτερικών και οι υπουργοί 
εξωτερικών της ΕΕ, στη συνεδρίαση της 20ής Απριλίου 2015, συμφώνησαν σε δράση σε 
τρεις άξονες: α) προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δικτύων οργανωμένου 
εγκλήματος, των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και των λαθρεμπόρων, β) ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων της Frontex με σκοπό την αποτελεσματικότερη διάσωση ζωών στη 
θάλασσα, γ) πιο ισόρροπη κατανομή των ευθυνών για τα σχέδια επανεγκατάστασης και 
μετεγκατάστασης. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Με ποια ακριβώς μέτρα θα επιτευχθεί η ενισχυμένη επιτήρηση των 'εξωτερικών' 
συνόρων (Frontex); 

– Στις 17 συμφωνίες επανεισδοχής που έχει συνάψει μέχρι σήμερα η ΕΕ, 
συμπεριλαμβάνονται οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι σημερινοί μετανάστες; 

– Πραγματοποιείται συζήτηση για τροποποίηση της πολιτικής στην κατεύθυνση της 
αναλογικής εσωτερικής κατανομής του πλήθους των προσφύγων στα κράτη μέλη διά 
της προώθησής τους και εντός των συνόρων της ΕΕ, ώστε να αναλάβουν τα κράτη μέλη 
αναλογικά ίσο κοινωνικό και οικονομικό κόστος; Εάν έχει ξεκινήσει η συζήτηση, ποια 
τα κριτήρια για τον καθορισμό της κατανομής;  

 

 

 

 

 



EL 
E-007232/2015 
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(23.10.2015) 
 

 

H Επιτροπή, σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2015, 
τριπλασίασε τον προϋπολογισμό για τις κοινές επιχειρήσεις «Τρίτων» (Κεντρική Μεσόγειος) 
και «θαλάσσια επιχείρηση Ποσειδών» (Αιγαίο) του FRONTEX, επέκτεινε το πεδίο 
επιχειρήσεων και αύξησε τον αριθμό των περιπολικών σκαφών. Τα μέτρα αυτά θα 
συμβάλουν στη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.  

 

Η πλειονότητα των μεταναστών που επιχειρούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο προέρχονται 
από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η 
ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες επανεισδοχής με το Πράσινο Ακρωτήριο και την Τουρκία. Στις 9 
Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιστροφή, το οποίο 
παρουσιάζει τις δράσεις για την ενίσχυση της οικειοθελούς επιστροφής, την ενίσχυση της 
εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή, τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, την 
ενίσχυση του ρόλου και της εντολής του FRONTEX σε επιχειρήσεις επιστροφής, καθώς και 
τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επιστροφής. 

 

Μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 14 
Σεπτεμβρίου 2015, απόφαση για τη μετεγκατάσταση 40 000 ατόμων που χρήζουν σαφώς 
διεθνούς προστασίας από την Ιταλία και την Ελλάδα,  και, στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, 
απόφαση για τη μετεγκατάσταση επιπλέον 120 000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας από κράτη μέλη που είναι εκτεθειμένα σε μαζικές μεταναστευτικές ροές195. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195  Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς 

προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007053/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Άδεια μητρότητας στην ΕΕ 

Η Επιτροπή κατέθεσε, το 2008, πρόταση για τον προσδιορισμό της διάρκειας της άδειας 
μητρότητας για τις εργαζόμενες μητέρες σε 18 εβδομάδες, σύμφωνα με τα πρότυπα της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Έκτοτε δεν επιτεύχθηκε συμφωνία και η Επιτροπή 
ανακοίνωσε ότι, εάν έως τον Ιούνιο του 2015 δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα αποσύρει την 
πρόταση και θα επανέλθει με άλλη "σύγχρονη εναλλακτική πρόταση". Η ETUC θεωρεί 
ιδιαίτερα ανησυχητική μια τέτοια εξέλιξη, διότι μια τέτοια πρόταση δεν θα είναι νομικά 
δεσμευτική και θα έχει πολύ μικρή σημασία. 

Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη νομοθεσία πολλών κρατών μελών, 
όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Κροατία, η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία, το 
Λουξεμβούργο κλπ., δεδομένου μάλιστα ότι οι γυναίκες εργαζόμενες κερδίζουν μηνιαίως 
κατά περίπου 16% λιγότερα χρήματα από τους άνδρες, ενώ οι συντάξεις τους είναι κατά 
40% χαμηλότερες. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Ποιος ο λόγος της τόσο μεγάλης καθυστέρησης κατά τη νομοπαρασκευαστική 
διαδικασία και πού εστιάζονται οι διαφορές κατά τη διαδικασία της συναπόφασης; 

– Ποιες πρωτοβουλίες σχεδιάζει να αναλάβει για την αίσια κατάληξη των 
διαπραγματεύσεων; 

– Ποιες θα είναι οι βασικές κατευθύνσεις της αναμενόμενης "σύγχρονης εναλλακτικής 
πρότασης"; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-007053/2015 
Απάντηση της κας Jourová 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(28.7.2015) 
 
 

Η πρόταση της Επιτροπής, του 2008196, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
εγκύους εργαζόμενες197 έχει παγώσει λόγω των αποκλινουσών θέσεων των συννομοθετών.  

 

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένως τονίσει την προθυμία της να διευκολύνει τις 
διαπραγματεύσεις για την πρόταση αυτή και έχει κάνει πολλές προσπάθειες ώστε να αρθεί 
το αδιέξοδο. Έχει δώσει την πλήρη υποστήριξή της στους δύο συννομοθέτες προκειμένου 
να προσπαθήσουν να βρουν ρεαλιστική και αμοιβαία αποδεκτή λύση.  

 

Ωστόσο, παρά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, δεν υπήρξε σύγκλιση των θέσεων των 
συννομοθετών. Το Συμβούλιο ουδέποτε έφθασε στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης και 
κατά τη συνεδρίαση της ΕΜΑ στις 15 Απριλίου 2015 επιβεβαιώθηκε η σαφής έλλειψη 
στήριξης για τη συνέχιση των εργασιών ως προς αυτό το θέμα. Η λετονική Προεδρία έκρινε, 
ως εκ τούτου, ότι δεν υπάρχει προοπτική συμφωνίας. 

 

Η Επιτροπή συμμερίζεται την απογοήτευση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έλλειψη 
προόδου αλλά έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την κατάσταση των εργαζομένων γονέων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί σημαντικό στόχο τόσο όσον αφορά την ισότητατων 
φύλων όσον και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο των 
σημερινών δημογραφικών τάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δε θα λάβει τελική απόφαση 
για απόσυρση της πρότασης του 2008, χωρίς να παρουσιάσει ιδέες για μία νέα αρχή, όπως 
προτείνεται με το πρόγραμμα εργασίας της.  

 

Η Επιτροπή προσβλέπει σε περαιτέρω συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις 
ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες. 

 

 

 
                                                           
196  COM(2008) 637 τελικό. 
197  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων 

που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, 
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006674/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί ένα σημαντικό και δυναμικά 
αναπτυσσόμενο τομέα που αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις εγχώριες πηγές της. Επιπλέον, συμβάλλει 
αποφασιστικά στην επίτευξη των κλιματικών μας στόχων και επιβεβαιώνει τον ηγετικό 
ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση πολιτικών καθαρής ενέργειας. Ειδικά για την 
Ελλάδα, το πλούσιο δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές είναι ικανό να ενισχύσει την 
ενεργειακή της ασφάλεια, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη προώθησης των ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα. Στο πλαίσιο αυτό και 
δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ερωτάται η Επιτροπή: 

– Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για να συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος του 
μεγάλου κόστους προετοιμασίας και κατασκευής έργων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, καθώς και του υψηλού χρόνου ανάπτυξης και ωρίμανσής τους; 

– Πώς προτίθεται να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την προώθηση του συνόλου 
των έργων σε κράτη μέλη με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα; 

– Πώς προωθεί τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων με σκοπό την άρση της 
ενεργειακής απομόνωσης συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, όπως είναι για την 
Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-006674/2015 
Απάντηση του κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(23.6.2015) 
 

 

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας198, θεσπίζοντας τον νομικά δεσμευτικό 
ενωσιακό στόχο του 20 % για το 2020, καθώς και νομικά δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, 
έχει - αναμφισβήτητα - συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Πέραν τούτου, η Επιτροπή κατέθεσε το στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή 
ένωση, το οποίο ενσωματώνει μια μακρόπνοη πολιτική σχετικά με την κλιματική αλλαγή· 
μέσω αυτής θα χαραχθούν νέες κατευθύνσεις και θα διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο και 
μακράς εμβέλειας όραμα για την ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την ενέργεια και το 
κλίμα, ενσωματώνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας199, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
ενωσιακός στόχος της - κατά 27 %, τουλάχιστον - μείωσης έως το 2030, όπως συμφωνήθηκε 
από τους ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2014.  

Εις ό,τι αφορά, ειδικότερα, την Ελλάδα, η Επιτροπή στηρίζει, μέσω της τεχνικής συνδρομής 
της, την ελληνική κυβέρνηση στις προσπάθειες της τελευταίας για τη βραχυπρόθεσμη έως 
μεσοπρόθεσμη μεταρρύθμιση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα συμβάλει στην 
προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων για επενδύσεις που έχουν μεγεθυντική επίδραση στην 
οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ενεργειακών 
υποδομών. Τα έργα υποδομής που έχουν χαρακτηριστεί ως έργα κοινού ενδιαφέροντος 
(ΕΚΕ)200, μπορούν, επίσης, να τυγχάνουν χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ). Παράδειγμα ενός τέτοιου σχεδίου αποτελεί 
το Ευρασιατικό σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος το οποίο προβλέπει την μέσω Κρήτης 
σύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ.  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης συνιστούν, 
επίσης, προτεραιότητα του Ταμείου Συνοχής και των ενωσιακών επενδυτικών ταμείων 
επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020. Ωστόσο, η ευθύνη της εκάστοτε επιλογής των - 
υποκείμενων στη στήριξη του Ταμείου Συνοχής και των ενωσιακών επενδυτικών ταμείων - 
τεχνολογιών και έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βαρύνει τα κράτη 
μέλη.  

 
                                                           
198  Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
199  Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική 

αλλαγή COM (2015) 80. 
200  Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός ΔΕΔ-Ε). 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-005650/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Elissavet Vozemberg (PPE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), 
Manolis Kefalogiannis (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Eva Kaili (S&D), Maria Spyraki (PPE), 
Renate Sommer (PPE) και Theodoros Zagorakis (PPE) 

Θέμα: VP/HR - Τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση 
έχει υποχρέωση, στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, να κινητοποιείται για τη διατήρηση 
της ομαλότητας και της ειρήνης, την καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των λαών 
και την προαγωγή του διεθνούς δικαίου. 

Στο διεθνές δίκαιο ανήκουν προφανώς και οι διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν 
αμετάκλητα καθορίσει το καθεστώς των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο πέλαγος, όπως η 
αρχή του απαραβίαστου των συνόρων. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας αμφισβήτησε 
το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα την αρχή του απαραβίαστου των συνόρων με τις 
πρόσφατες δηλώσεις του ότι σε 16 ελληνικά νησιά η Ελλάδα ασκεί μόνο de facto και 
προσωρινά κυριαρχία, και ότι τα νησιά αυτά αποτελούν έδαφος της Τουρκικής 
Δημοκρατίας.201 

Αυτές οι δηλώσεις καταδεικνύουν ότι η Τουρκία επιθυμεί για μία ακόμη φορά να 
δημιουργήσει συνθήκες έντασης και αμφισβήτησης του ισχύοντος διεθνούς δικαίου στο 
Αιγαίο. Έτσι, η Ελλάδα αναγκάζεται μέχρι σήμερα, και μέσα στη δύσκολη αυτή οικονομική 
συγκυρία, να διαχειρίζεται την ένταση με την Τουρκία με κόστος πολλά εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως.202 

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης: 

Πώς σκοπεύει να αντιδράσει στις απαράδεκτες αυτές τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της 
εδαφικής ακεραιότητας κράτους μέλους της Ένωσης; 

 

 

 

 

 

                                                           
201  http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkish-defense-minister-rejects-greek-territorial-claims-on-

aegean-islands_376391.html 
202  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=81771 



EL  
P-005650/2015 
Απάντηση του κ. Hahn 
εξ ονόματος της Επιτροπής  
(10.6.2015)  
 
 
Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα θέματα που έθιξαν οι κυρίες και οι κύριοι βουλευτές. Στην 
έκθεση προόδου για την Τουρκία του 2014, η Επιτροπή σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει προβεί 
σε επίσημες καταγγελίες για επανειλημμένες και αυξημένες παραβιάσεις των χωρικών 
υδάτων και του εναέριου χώρου της από την Τουρκία, μεταξύ άλλων μέσω πτήσεων πάνω 
από ελληνικά νησιά. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός 
ότι συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τη βελτίωση των διμερών 
σχέσεων. 
 
Σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο και τα προηγούμενα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι «η Τουρκία 
πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά για καλές σχέσεις γειτονίας και για την ειρηνική 
επίλυση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με προσφυγή, 
εφόσον απαιτείται, στο Διεθνές Δικαστήριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση εκφράζει για άλλη 
μία φορά σοβαρές ανησυχίες και καλεί την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή 
ενέργεια στρεφόμενη κατά κράτους μέλους, ή αιτία τριβής ή ενέργειες, που θα μπορούσαν 
να βλάψουν τις καλές σχέσεις γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών.» 
 
Η Επιτροπή θα ήθελε να διαβεβαιώσει τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές ότι 
παρακολουθεί τα εν λόγω ζητήματα εκ του σύνεγγυς και ότι θα αναφερθεί σχετικά στην 
τακτική έκθεση προόδου για την Τουρκία, το φθινόπωρο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005565/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Προστασία μεταλλευτικής επένδυσης στη Βόρεια Ελλάδα 

Στη Βόρεια Ελλάδα (Σκουριές Χαλκιδικής) εξελίσσεται μια από τις σπουδαιότερες 
μεταλλευτικές επενδύσεις από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» με στόχο τη συνολική 
αξιοποίηση των πλούσιων διαθέσιμων αποθεμάτων. 

Καθ' όσο η Ελλάδα βρίσκεται σε παρατεταμένη οικονομική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση, 
με πρόσχημα τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες, θέλει να ακυρώσει τη σύμβαση με την 
εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», αγνοώντας τις νόμιμες αδειοδοτήσεις, το δικαίωμα εργασίας 
των 2000 εργαζομένων αλλά και αποφάσεις του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της 
χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις οποίες η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι απόλυτα συμβατή με την κείμενη νομοθεσία. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

Ποια είναι η ειδικότερη πολιτική και το σχέδιό της για την παραγωγική αξιοποίηση 
πλούσιων κοιτασμάτων, όπως αυτά της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο υλοποίησης υφιστάμενων 
ή/και μελλοντικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τις πρώτες ύλες; 

Σε ποιες ενέργειες δύναται να προβεί ώστε να συμβάλει στην άρση των εμποδίων που 
παρουσιάζονται στην προώθηση της εν λόγω επένδυσης, η οποία είναι εμφανές ότι 
συνάδει με το δημόσιο συμφέρον, εφόσον κρίνει ότι παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο; 

Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να προστατευθούν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση πολλαπλών 
καθυστερήσεων από την νέα κυβέρνηση με αφορμή αδικαιολόγητες επανεξετάσεις των 
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνέχιση του έργου; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-005565/2015 
Απάντηση της κ. Bieńkowska 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(7.7.2015) 
 
 
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι πρώτες ύλες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη 
λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2008 η 
Επιτροπή υιοθέτησε την «πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες» και ενίσχυσε τη στρατηγική 
του εν λόγω προγράμματος το 2011. 
 
Οι άδειες και οι παραχωρήσεις εξόρυξης υπόκεινται στην αρχή της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί μέχρι σήμερα για τυχόν 
υποβολή επίσημης καταγγελίας. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005533/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Claudia Tapardel (S&D), Francisco José Millán Mon (PPE), Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández (S&D), Luis de Grandes Pascual (PPE), Cristian Dan Preda (PPE), Alfred Sant 
(S&D), Eric Andrieu (S&D), Miltiadis Kyrkos (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Aldo Patriciello 
(PPE), Renaud Muselier (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Eva Kaili (S&D), Theodoros 
Zagorakis (PPE), Isabella De Monte (S&D), Nicola Caputo (S&D), Emil Radev (PPE), Franc 
Bogovič (PPE), Brando Benifei (S&D), Salvatore Domenico Pogliese (PPE), István Ujhelyi 
(S&D), Sofia Ribeiro (PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Lucy Anderson (S&D), Marek Plura 
(PPE), Georgi Pirinski (S&D), Antonio Tajani (PPE), Theresa Griffin (S&D), Isabella Adinolfi 
(EFDD), Seán Kelly (PPE), Momchil Nekov (S&D), Esteban González Pons (PPE), Cláudia 
Monteiro de Aguiar (PPE), Fernando Maura Barandiarán (ALDE) και Alberto Cirio (PPE) 

Θέμα: Αίτημα για Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού 

Η Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ 
Elżbieta Bieńkowska, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει την πολιτική τουρισμού, 
εκφώνησε ομιλία στο Ισπανικό Φόρουμ για τον Παγκόσμιο Τουρισμό στις 27 Ιανουαρίου 
2015. 

Στην ομιλία αυτή, η Επίτροπος ανέφερε οκτώ κοινές δράσεις που στοχεύουν στην 
προώθηση και την τόνωση της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Μια από τις κοινές 
δράσεις αφορούσε την προβολή της Ευρώπης ως κορυφαίου προορισμού για τουρίστες 
από όλο τον κόσμο. 

Στο πλαίσιο αυτό, φρονούμε ότι η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού αποτελεί 
έναν τρόπο για να επιτευχθεί αυτή η προβολή. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα προωθούσε την 
ποικιλία της τουριστικής προσφοράς στην Ευρώπη και θα συνέβαλε στη μεγαλύτερη 
προβολή των διάφορων παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. 

Δεδομένου ότι το τελευταίο Έτος Τουρισμού ήταν το 1990, θα εξέταζε η Επιτροπή το 
ενδεχόμενο να χαρακτηρίσει άλλο ένα έτος ως Έτος Τουρισμού κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας θητείας της; 

 

 

 

 

 

 



EL  
E-005533/2015 
Απάντηση της κυρίας Bieńkowska 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(23.6.2015)  
 
 
Η ιδέα της οργάνωσης ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού θα μπορούσε να συμβάλει στην 
προώθηση της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού τουρισμού και στην ενίσχυση της 
προβολής των διαφόρων παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την ιδέα των κ. βουλευτών. 
 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μια τέτοια πρωτοβουλία απαιτεί τη στήριξη 
και την έγκριση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Η διαδικασία 
υλοποίησής της είναι πολύπλοκη, δεδομένου ότι απαιτεί την εκπόνηση λεπτομερούς 
σχεδίου δράσεων που θα εφαρμοστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και επαρκή 
ειδικό προϋπολογισμό. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο της οργάνωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού στο μέλλον. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004734/2015 

προς το Συμβούλιο 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Οικονομική πολιτική για την Ελλάδα 

Λίγες μέρες μετά την απόφαση του Eurogroup της 20ήςΦεβρουαρίου 2015 ακολούθησε 
κείμενο τροποποίησης-παράτασης της κύριας σύμβασης χρηματοοικονομικής 
διευκόλυνσης μεταξύ του EFSF και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπεγράφη από τον 
Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας κ. Βαρουφάκη.  

Αυτό το κείμενο υπεγράφη χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από την Βουλή προς τον 
Υπουργό Οικονομικών.  

Επιπλέον, κατόπιν της υπογραφής του, η Ελληνική Βουλή και οι ‘Έλληνες Ευρωβουλευτές 
δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση αναφορικά με το περιεχόμενό του. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη τροποποιητική Συμφωνία, προβλέπεται και η επιστροφή των 
11 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF), από τα οποία πλέον η 
ελληνική κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 1,2 δισ. ευρώ. 

Ζητείται από το Συμβούλιο: 

Να κατατεθεί το επίσημο πλήρες κείμενο της ανωτέρω συμφωνίας τροποποίησης- 
παράτασης στα Αγγλικά και Ελληνικά και όλα τα προσαρτημένα σε αυτήν κείμενα. 

Παραπέμπει το κείμενο αυτό στην αρχική σύμβαση, και ρητά στο Μνημόνιο και την 
αξιολόγηση της τρόικας καθώς και σε όλο το νομικό καθεστώς της αρχικής σύμβασης;  

Τι προβλέπεται να γίνει αναφορικά με το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για την 
επιστροφή των 1,2 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004734/2015 
Απάντηση 
(15.6.2015) 
Οι πληροφορίες που ζητά ο κ. βουλευτής δεν είναι διαθέσιμες στο Συμβούλιο, καθώς δεν 
συμμετέχουν στις επαφές μεταξύ των θεσμών και την Ελλάδα ή στην επανεξέταση των 
εκθέσεων και αξιολογήσεων. 
Το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να αναφερθεί στην απάντηση που 
έδωσε ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, στο αίτημα της Επιτροπής Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής για διευκρινίσεις της σε μια έκθεση πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία αξιολογούνται ο ρόλος και οι δραστηριότητες της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε 
χώρες της ευρωζώνης που υπάγονταν σε πρόγραμμα τον Ιανουάριο του 2014. Η απάντηση 
αυτή αναφέρει σαφώς το ρόλο της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που 
συνίσταται στην παροχή στο Συμβούλιο πληροφοριών και αναλύσεων για τις χώρες του 
προγράμματος. Η εν λόγω απάντηση δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων. 
Όσον αφορά το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το αξιότιμο 
μέλος του Κοινοβουλίου μπορεί να αναφερθεί στην απόφαση της Ευρωομάδας της 20ης 
Φεβρουαρίου 2015 που αναφέρει ότι τα κεφάλαια που διατίθενται μέχρι στιγμής στο ΕΤΧΣ 
απόθεμα ασφαλείας, θα πρέπει να κρατούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το κόστος της εξυγίανσης των τραπεζών. Θα 
μπορούν να αποδεσμευθούν μόνον κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας/του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004378/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο 

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών σχετικά με την έρευνα για υδρογονάνθρακες στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ιδιαίτερα θετικές και διακρίνεται σαφώς η 
προοπτική μιας νέας πηγής ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, 
οι Υπουργοί Ενέργειας των εμπλεκομένων κρατών μελών, Ελλάδας και Κύπρου, όπως 
επίσης ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, έχουν κατ' επανάληψη τονίσει την προσήλωσή 
τους στην προώθηση και την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, ο οποίος 
ήδη ανήκει στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCIs) και προβλέπεται να συνδέει 
τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα και, μέσω αυτής, με τις αγορές 
της κεντρικής Ευρώπης. 

Eρωτάται η Επιτροπή: 

– Πώς εκτιμά τη συμβολή των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου στη 
διαφοροποίηση των οδεύσεων και πηγών του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε μεσοπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση; 

– Μεταξύ των εναλλακτικών οδών διαμετακόμισης των διαθέσιμων ποσοτήτων φυσικού 
αερίου για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια θεωρείται ότι είναι η 
προστιθέμενη αξία του αγωγού EastMed και με ποιο τρόπο η Επιτροπή προτίθεται να 
υποστηρίξει πολιτικά και οικονομικά την κατασκευή του; 

– Πώς αξιολογούνται τα εμπόδια που προβάλλονται στις περαιτέρω έρευνες λόγω της 
συνεχιζόμενης παρουσίας του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Barbaros στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-004378/2015 
Aπάντηση του κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(2.7.2015)    

 

 

Η ανακάλυψη και η εξερεύνηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί νέες δυνατότητες που θα μπορούσαν να αλλάξουν την 
κατάσταση στην περιοχή από γεωπολιτική και οικονομική άποψη. Ωστόσο, είναι πολύ 
νωρίς να εκτιμηθεί ο όγκος φυσικού αερίου που θα φθάνει στις ευρωπαϊκές αγορές και σε 
ποια έκταση θα συμβάλει στην ενεργειακή διαφοροποίηση. 

 

Ο αγωγός East Med είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος·(ΕΚΕ) στον τρέχοντα κατάλογο και 
είναι υποψήφιο έργο για τον επικαιροποιημένο κατάλογο που θα δημοσιευθεί στα τέλη 
του 2015. Η δυνητική προστιθέμενη αξία του αγωγού αυτού θα είναι η μεταφορά νέου 
ενδογενούς ενεργειακού πόρου μέσω νέας διαδρομής και η επίτευξη του στόχου 
διαφοροποίησης της ΕΕ. Αυτό πάντως μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνον όταν προσδιορισθούν 
οι ακριβείς όγκοι κοιτασμάτων φυσικού αερίου και ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες για 
τις δυνατότητες εξερεύνησης. 

 

Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία η Επιτροπή τόνισε τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ να εξερευνούν και να εκμεταλλεύονται 
τους φυσικούς τους πόρους σύμφωνα με το ενωσιακό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003667/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Επιπτώσεις της προωθούμενης Συμφωνίας TTIP στον τομέα των δικαιωμάτων 
και συνθηκών εργασίας στην ΕΕH 

Συμφωνία για τη "Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)" αποτελεί 
μια πρώτη μεγάλη προσέγγιση για την εμπορική ενοποίηση της ΕΕ με τη 
Βόρεια Αμερική μέσα από ένα φιλόδοξο πλάνο εμπορικής συμφωνίας. Η 
Συμφωνία περιλαμβάνει τη σύζευξη σε μια μεγάλη σειρά θεμάτων για την 
εναρμόνιση των προτύπων στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών και 
την ουσιαστική εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών του 
Ατλαντικού. 

Ωστόσο υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια σημαντική συζήτηση για τις επιπτώσεις που αυτή η 
εμπορική συμφωνία θα έχει στα προτύπων εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και τις 
κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας συμφωνίας. Αυτό θέτει στη πρώτη γραμμή την ανάγκη 
δημιουργίας ποιοτικών και ποσοτικών συνδέσμων που θα συνδέουν την επίδραση των 
υποχρεώσεων που δημιουργούνται από τη συμφωνία με κοινωνικούς και εργασιακούς 
δείκτες.  

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την επίδραση της TTIP στον τομέα των δικαιωμάτων και 
συνθηκών εργασίας;  

2. Σε περίπτωση διαπιστωμένων αρνητικών επιδράσεων, τι δικλείδες σκέφτεται να 
δημιουργήσει προκειμένου να περιοριστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα 
των δικαιωμάτων και συνθηκών εργασίας; 

3. Σκοπεύει να συμπεριληφθεί στη συμφωνία κάποια προληπτική ρήτρα (precautionary 
clause), που να  δίνει στην Ένωση τη δυνατότητα να παρέμβει εάν και εφόσον κάποια 
στοιχεία της Συμφωνίας επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα και τις συνθήκες 
εργασίας στην ΕΕ; 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003667/2015 
Απάντηση της κας Malmström 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(19.5.2015) 
 
 

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ εφαρμόζουν διαφορετικές εσωτερικές πολιτικές και κανόνες όσον αφορά 
την απασχόληση αλλά και οι δύο έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 
προστασίας. Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και 
Επενδύσεων (TTIP) θα έχει θετική επίδραση στα εργασιακά δικαιώματα και στις συνθήκες 
εργασίας και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στην αειφορία (SIA), που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, θα γίνει 
διεξοδική ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της συμφωνίας στους τομείς αυτούς και θα 
δοθούν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της SIA αναμένονται να 
δημοσιευθούν μέχρι το τέλος του 2015203.  

 

Επιπλέον, η ΕΕ σκοπεύει να συμπεριλάβει φιλόδοξες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα 
των εργαζομένων στην TTIP. Σε σχέση με το θέμα αυτό, η Επιτροπή θα ήθελε να 
παραπέμψει την κυρία βουλευτή στα δημόσια έγγραφα θέσης της ΕΕ204 σχετικά με το 
εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, τα οποία περιλαμβάνουν και εργασιακά ζητήματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203  http://www.trade-sia.com/ttip/update-on-the-timeline-of-the-study/ 
204  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003390/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Διαδικασία κύρωσης της παράτασης δανειακής σύμβασης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας από τα κράτη μέλη 

Η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη συμφωνία στο Eurogroup για την περαιτέρω 
παράταση μέχρι 30/6/2015 της δανειακής σύμβασης Ελλάδας-EFSF, που παραπέμπει στο 
σχετικό μνημόνιο για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 

Η προηγούμενη παράταση έληξε στις 28/2/2015, όμως στη Βουλή των Ελλήνων δεν εισήχθη 
προς συζήτηση η νέα παράταση, ούτε ενημερώθηκε σχετικά το Σώμα, παρότι κοινοβούλια 
άλλων κρατών μελών ήδη ψήφισαν σχετικά. 

Η αρχική δανειακή σύμβαση και οι δύο προηγούμενες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν διά 
νόμου από την Ελληνική Βουλή, μάλιστα πριν την υπογραφή τους από τον Υπουργό 
Οικονομικών, τον Διοικητή της ΤτΕ και τη διευθύνουσα σύμβουλο του HFSF. Η παράταση 
συνοδεύεται από πρόσθετους όρους και την επιστροφή 11 δισ. ευρώ, που συνιστούσαν 
αποθεματικό του HSFS στο EFSF. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Συμφωνήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία κύρωσης της σχετικής συμφωνίας από τα 
κράτη μέλη και από την Ελληνική Δημοκρατία με τα αντισυμβαλλόμενα EFSF, 
Eurogroup και ΕΚΤ; 

– Έχουν, και από ποιον και με ποια νομική βάση, υπογραφεί τα σχετικά διεθνή 
συμβατικά κείμενα που δεσμεύουν την Ελλάδα; 

– Θεωρεί επαρκή ως προς τη νομιμοποίηση, τη δημοκρατική αρχή και το κοινοτικό 
κεκτημένο, την απλή υπογραφή τους από υπουργό ή άλλο όργανο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελών, χωρίς την προηγούμενη κύρωσή τους από 
τα Κοινοβούλια; 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-003390/2015 
 Απάντηση του κ. Moscovici 

εξ ονόματος της Επιτροπής  
(25.6.2015)  
 
 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας έλαβε αίτηση από τον Υπουργό 
Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας να παρατείνει τη δανειακή σύμβαση που έχει 
συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Η Ευρωομάδα συμφώνησε για τετράμηνη παράταση στις 24 
Φεβρουαρίου 2015. Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, υπεγράφη στη συνέχεια, στις 27 
Φεβρουαρίου 2015, η παράταση της «κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» 
(ΚΣΧΔ) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και τον Οικονομικό Διευθυντή (CFO) του ΕΤΧΣ, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι των ίδιων φορέων που ήταν τα υπογράφοντα 
μέρη της αρχικής ΚΣΧΔ, που θεσπίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας 
πλαισίου του ΕΤΧΣ. Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την ημερομηνία, οι διατάξεις της 
ΚΣΧΔ δεν έχουν μεταβληθεί και ότι το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ) δεν απαιτεί παράταση, δεδομένου ότι παραμένει διαθέσιμο έως τον Μάρτιο του 
2016. 

 

Οι δανειακές συμβάσεις υπογράφονται μεταξύ του ΕΤΧΣ και του δικαιούχου κράτους 
μέλους, ενώ συμμετέχουν επιπλέον οργανισμοί ανάλογα με τις απαιτήσεις. Εναπόκειται 
στο δικαιούχο κράτος μέλος (στην προκειμένη περίπτωση, στην Ελλάδα) να καθορίζει, 
σύμφωνα με τη δική του συνταγματική τάξη, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί 
εσωτερικά, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της δανειακής σύμβασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003464/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Hugues Bayet (S&D), Maria Arena (S&D), Pervenche Berès (S&D), Nessa Childers (S&D), 
Anneliese Dodds (S&D), Jonás Fernández (S&D), Eva Kaili (S&D), Maria João Rodrigues 
(S&D), Alfred Sant (S&D), Marc Tarabella (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D) και Mady 
Delvaux (S&D) 

Θέμα: Οι κανόνες του SEC 2010, τροχοπέδη για την ανάκαμψη 

Η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι πλέον ει αβέβαιη στην Ένωση. 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν πολύ άτολμες, όπως απέδειξαν οι επιπτώσεις της 
μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ και τα αποτελέσματα της επιχείρησης 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO). 

Όσο για την πρόσφατη επιχείρηση  διοχέτευσης ακόμη περισσότερων χρημάτων στην 
οικονομία (επιχείρηση ποσοτικής χαλάρωσης) πρέπει και αυτή να αποδείξει την  
αποτελεσματικότητά της σε αυτή τη συγκυρία που χαρακτηρίζεται από διστακτικότητα. 

Επομένως, η κατάσταση απαιτεί επίσης μία προσαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής 
προκειμένου, ιδίως, να χρησιμοποιούνται περισσότερο οι στρατηγικές δημόσιες επενδύσεις 
ως μοχλός για την ανάκαμψη της Ευρώπης.  

Δυστυχώς όμως, τα νέα λογιστικά πρότυπα του SEC 2010 θέτουν σε σημαντικό βαθμό 
τροχοπέδη στις επενδύσεις πολυάριθμων δημοτικών και περιφερειακών αρχών στα κράτη 
μέλη. Τούτο οφείλεται κυρίως στο ότι στα πρότυπα αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα 
υπολογισμού της δημιουργίας πλούτου καθώς και στο ότι οι επενδύσεις αυτές δεν είναι 
δυνατόν να αποσβεστούν για κάμποσα χρόνια. Η κατάσταση έχει φυσικά αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των εν λόγω αρχών και, συνεπώς,  στον ρυθμό ανάκαμψης της 
Ευρώπης. 

1. Προτίθεται μήπως η Επιτροπή να αξιολογήσει τους τρόπους εφαρμογής των προτύπων 
αυτών και τις επιπτώσεις τους στις επενδύσεις των εν λόγω αρχών; 

2. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να μη συμπεριληφθεί ένα μέρος 
των επενδύσεων αυτών στον υπολογισμό των ελλειμμάτων και του χρέους; 

 

 

 

 



EL 
E-003464/2015 
Απάντηση της κ. Thyssen 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(10.5.2015) 
 
 

1. Η στατιστική καταγραφή των επενδύσεων (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) 
στο ΕΣΛ 2010 παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με προηγούμενα ΕΣΛ και συνάδει πλήρως με 
τις παγκόσμιες προδιαγραφές εθνικών λογαριασμών205. Η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο 
να αξιολογήσει την εφαρμογή αυτών των κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται από 
όλα τα κράτη μέλη και είναι σημαντικοί για συγκρίσεις σε επίπεδο G20. 

 

2. Τα ποσοστά που ορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)206 για το 
έλλειμμα και το χρέος της ΔΥΕ207 αφορούν το σύνολο της γενικής κυβέρνησης. Η 
δημοσιονομική εποπτεία της ΕΕ επίσης λαμβάνει χώρα μόνο σε αυτό το συνολικό επίπεδο, 
ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν πλήρη εθνική κυριαρχία όσον αφορά τον τρόπο κατανομής 
των στόχων στους υποτομείς της κυβέρνησης. Αυτό επιτρέπει τη συνεκτίμηση των εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων κατά την κατανομή των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
κεντρικών και τοπικών αρχών. 

 

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας των δημόσιων επενδύσεων και είναι 
αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει την ευελιξία που παρέχεται στο ΣΣΑ για να ευνοήσει τις 
εν λόγω επενδύσεις, με πλήρη διαφάνεια, διασφαλίζοντας τη διαφανή καταγραφή στους 
λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας εντός του πλαισίου των υφιστάμενων κανόνων του 
ΣΣΑ208 διευκρινίζει τις συναφείς δυνατότητες.  

 

 

 

 

 

                                                           
205  Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών 2008. Οι ίδιοι κανόνες καταγραφής εφαρμόζονται σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στο ΕΣΛ 
2010 παράγραφος 3.124, συνίστανται σε «αγορές, μείον τις διαθέσεις, πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων από παραγωγούς μόνιμους κατοίκους κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου...» 

206  Σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
207  ΔΥΕ: διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
208  COM(2015)12 final, της 13ης Ιανουαρίου 2015 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003001/2015 

προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος) 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: VP/HR - Δημιουργία ενεργειακού κόμβου ("ενεργειακού νησιού") στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη 

H περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί τον πιο δύσκολο κρίκο στην αλυσίδα 
που επιδιώκει να δημιουργήσει η Ένωση στο πλαίσιο της ενεργειακής ένωσης, ώστε να 
ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια  και η διαφοροποίηση των πηγών και να δημιουργηθούν 
«ενεργειακά νησιά». Πριν μερικές ημέρες στη Σόφια, στην πρώτη συνάντηση εκπροσώπων 
χωρών της περιοχής, υπό την υψηλή εποπτεία της Επιτροπής, ο αντιπρόεδρος της 
Βουλγαρίας Μάρκος Σέφκοβιτς ανέφερε ότι κάθε χώρα της περιοχής, όπως η Βουλγαρία και 
η Ελλάδα, πρέπει να έχει πρόσβαση σε τρεις πηγές φυσικού αερίου με τη δημιουργία 
ενεργειακού κόμβου, στον οποίο θα διαταυρώνονται τρεις αγωγοί (South Stream, Νότιος 
Ενεργειακός Διάδρομος και TANAP/TAP). 

Ερωτάται η Αντιπρόεδρος και Ύπατη Εκπρόσωπος: 

Α) Στηρίζει η Ε.Ε. τη δημιουργία αυτού του ενεργειακού κόμβου και ποιος ο ρόλος της 
Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου σ' αυτόν; 

Β) Μπορεί συνολικά η Ε.Ε. και πως ακριβώς να προωθήσει μια τέτοια ιδέα στις παραγωγούς 
χώρες; 

Γ) Πώς μπορεί βραχυπρόθεσμα να επιδράσει η κρίση στην Ουκρανία σ' αυτή την ιδέα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003001/2015 
Απάντηση του Αντιπροέδρου Šefčovič 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(27.7.2015) 
 
 

Η Επιτροπή υποστηρίζει τη δημιουργία κόμβων φυσικού αερίου, οι οποίοι μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών φυσικού 
αερίου. Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία ενός περιφερειακού κόμβου φυσικού 
αερίου, πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη διασύνδεση μεταξύ των εθνικών αγορών και 
δικτύων ώστε να καθίσταται δυνατή η ελεύθερη ροή αερίου εντός της περιοχής, πράγμα 
που ισχύει και για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, η ανάπτυξη έργων 
κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων της ολοκλήρωσης και 
της διαφοροποίησης. Μπορούν μάλιστα να επεκταθούν και σε έργα που βοηθούν τη 
σύνδεση της ΕΕ με τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του συστάθηκε η Ομάδα CESEC209 από τα κράτη μέλη της 
περιοχής και την Επιτροπή, προκειμένου να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για τη 
διευκόλυνση των διασυνοριακών και διευρωπαϊκών σχεδίων τα οποία διαφοροποιούν τον 
εφοδιασμό της περιοχής με φυσικό αέριο, καθώς και την εφαρμογή εναρμονισμένων 
κανόνων. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι νέες πηγές φυσικού αερίου, για παράδειγμα από 
την Κύπρο, θα μπορούν να φθάσουν στην περιοχή και να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας 
στον κόμβο για τη στήριξη της ρευστότητας και τη διαμόρφωση των τιμών με διαφάνεια.  

 

Όσον αφορά την τρέχουσα κρίση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, μέχρι σήμερα δεν 
είχε επιπτώσεις στις ροές διέλευσης προς την ΕΕ, περιλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
209  Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τη συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσον 

αφορά το φυσικό αέριο 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003000/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Μέτρα αντιμετώπισης του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber-bullying) 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), που αποβλέπει στην παρενόχληση ή και στην 
διασπορά ψευδών δηλώσεων για το θύμα, έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις. Μολονότι δεν 
ποινικοποιείται ειδικώς στους Ποινικούς Κώδικες των περισσοτέρων κρατών μελών, 
ερωτάται η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 16 ΣΛΕΕ, όπου προβλέπεται η δυνατότητα 
θέσπισης κανόνων σχετικών με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ: 

Α) Αν προτίθεται να λάβει μέτρα και να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία και 
συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου του cyber-bullying. 

Β) Πώς δύνανται τα κράτη μέλη να ωθηθούν να συμφωνήσουν κοινές νομοθετικές επιλογές, 
στα πλαίσια και της εναρμόνισης των δικαίων τους, με σκοπό να προασπίσουν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος στην προστασία της 
προσωπικότητας, όπως κατοχυρώνονται ρητώς στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων καθώς και στη Συνθήκη της Λισαβόνας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-003000/2015 
Απάντηση της κ Jourová 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(1.7.2015)   
 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Η Επιτροπή θα ήθελε να 
παραπέμψει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στις απαντήσεις της στις ερωτήσεις E-
010100/2014, E-009775/2013 και E-006714/2014 σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματά της 
για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού. 

 

Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η γενική μεταρρύθμιση της 
προστασίας των δεδομένων210 που πρότεινε η Επιτροπή βάσει του άρθρου 16 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσει τα δικαιώματα των ατόμων: 
περιλαμβάνει το δικαίωμα στη λήθη και προωθεί την προστασία των δεδομένων ήδη από 
τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Η μεταρρύθμιση αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ενόψει αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
επεσήμανε τον Οκτώβριο του 2013 και εκ νέου τον Ιούνιο του 2014 πόσο σημαντική είναι 
«η έγκριση ενός ισχυρού πλαισίου γενικής προστασίας δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 
2015». Η τήρηση αυτής της προθεσμίας με τη διασφάλιση της γρήγορης μεταρρύθμισης της 
προστασίας των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί επίσης μία από τις προτεραιότητες της 
Επιτρόπου Jourová σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου 
Juncker. 
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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002999/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Δημιουργία ενεργειακού κόμβου ("ενεργειακού νησιού") στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη 

H περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί τον πιο δύσκολο κρίκο στην αλυσίδα 
που επιδιώκει να δημιουργήσει η Ένωση στο πλαίσιο της ενεργειακής ένωσης, ώστε να 
ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια  και η διαφοροποίηση των πηγών και να δημιουργηθούν 
«ενεργειακά νησιά». Πριν μερικές ημέρες στη Σόφια, στην πρώτη συνάντηση εκπροσώπων 
χωρών της περιοχής, υπό την υψηλή εποπτεία της Επιτροπής, ο αντιπρόεδρος της 
Βουλγαρίας Μάρκος Σέφκοβιτς ανέφερε ότι κάθε χώρα της περιοχής, όπως η Βουλγαρία και 
η Ελλάδα, πρέπει να έχει πρόσβαση σε τρεις πηγές φυσικού αερίου με τη δημιουργία 
ενεργειακού κόμβου, στον οποίο θα διαταυρώνονται τρεις αγωγοί (South Stream, Νότιος 
Ενεργειακός Διάδρομος και TANAP/TAP). 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Α) Τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με την ενεργειακή αυτονομία της νοτιοδυτικής της 
πλευράς; 

Β) Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στην προωθούμενη 
ενεργειακή ένωση και στην επίτευξη των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; 

Γ) Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι έρευνες στην περιοχή της 
Κύπρου στον σχεδιασμό της ενεργειακής ένωσης και ασφάλειας της ΕΕ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002999/2015 
Απάντηση του κ. Arias Cañete 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(29.7.2015) 
 
 

Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-
003001/2015211. 
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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002742/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Θεσμός των Πειραματικών Σχολείων και Εισαγωγικές Εξετάσεις 

Τα Πειραματικά Σχολεία στοχεύουν στην παροχή δωρεάν παιδείας υψηλού επιπέδου και 
στην πειραματική εφαρμογή εναλλακτικών και καινοτόμων πρότυπων παιδαγωγικών 
μεθόδων και προγραμμάτων, που αποτελεί θεμελιώδη στόχο της ΕΕ. Αποτελούν δηλαδή 
«σχολεία-πιλότους» και, προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσοδο των κατά τεκμήριο 
καλύτερων μαθητών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα πρότυπα 
αυτά προγράμματα, έχουν θεσπίσει εισαγωγικές εξετάσεις, η συμμετοχή στις οποίες είναι 
δυνατή σε κάθε μαθητή αδιακρίτως και χωρίς τον οποιοδήποτε περιορισμό. Ως προς τις 
εισαγωγικές εξετάσεις, υπάρχει ο αντίλογος ότι διαχωρίζει τους μαθητές σε πρώτης και 
δεύτερης κατηγορίας και ισοπεδώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Σε πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας μάλιστα, οι εισαγωγικές 
εξετάσεις στα σχολεία αυτά χαρακτηρίστηκαν ως  «χιτλερικές πρακτικές» και προτάθηκε ως 
τρόπος εισαγωγής η κλήρωση. Δεδομένου ότι Πειραματικά Σχολεία λειτουργούν και σε 
άλλα κράτη μέλη, όπως η Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ισπανία, 
ερωτάται η Επιτροπή: 

– Είναι σύμφωνη με τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ για την Παιδεία η επιλογή 
της εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία των άριστων μαθητών με εξετάσεις; 
Παραβιάζει αρχές όπως αυτή της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
ελεύθερης πρόσβασης στο αγαθό της παιδείας; 

– Πώς αξιολογείται η προσφορά των Πειραματικών Σχολείων στην εκπαίδευση; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-002742/2015 
Απάντηση του κ. Navracsics 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(18.5.2015) 
 
 

Το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι, όσον 
αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, η Ένωση πρέπει να σέβεται 
πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την 
οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίζει και να 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών.  

 

Οι ερωτήσεις που έθεσε η κ. βουλευτής δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
και, επομένως, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την επιλογή των μαθητών 
μέσω εξετάσεων ούτε να εξακριβώσει ότι τηρούνται οι αρχές που αναφέρονται στην 
ερώτηση.  

 

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής σε σχέση με 
τις οποίες μπορεί να αξιολογηθεί η συμβολή των πειραματικών σχολείων στην εκπαίδευση. 
Είναι σημαντικό κάθε είδος και επίπεδο εκπαίδευσης να επικεντρώνεται στην ποιότητα των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην ένταξη και την προσβασιμότητα για όλους, και στον 
εφοδιασμό των νέων με ευρύ φάσμα ικανοτήτων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να 
ευδοκιμήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και σε ολοένα πιο πολύμορφες 
κοινωνίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001182/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: H "Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων" και πιθανά 
προβληματικά σημεία αυτής με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

Η «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων» (στο εξής ΤΤΙΡ) είναι μια εφ’ όλης της 
ύλης συνθήκη ελευθέρων συναλλαγών και επενδύσεων, η οποία αποτελεί αυτή τη στιγμή 
αντικείμενο διαπραγματεύσεων – κεκλεισμένων των θυρών- μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα, όλες οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ καλύπτονται από μυστικότητα, καθώς 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει τους πιο αυστηρούς περιορισμούς στα σημαντικότερα 
έγγραφα. Μετά από πολλές πιέσεις των ευρωβουλευτών, η Επιτροπή ενημέρωσε ότι τα 
κράτη  μέλη και οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές  -που χειρίζονται σχετικά θέματα - θα 
μπορούν να έχουν μια κάποια πρόσβαση στα κείμενα διαπραγματεύσεων της ΕΕ μόνο σε 
καθορισμένα αναγνωστήρια (reading rooms – δωμάτια ανάγνωσης), χωρίς να επιτρέπονται 
οι φωτοτυπίες ή οι φωτογραφίες των εγγράφων.  

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήδη με δύο σημαντικές αποφάσεις του στις 
26/6/2014 και στις 3/7/2014 έχει ουσιαστικά επικρίνει την έλλειψη διαφάνειας και 
πληροφόρησης στις διαπραγματεύσεις.  

Κατά τα άρθρα 218 της Συνθήκης ΕΕ (Συνθήκη της Λισαβόνας) και με βάση την αρχή της 
πρόληψης, ερωτάται η Επιτροπή: 

α. Είναι σύμφωνη η ακολουθούμενη διαδικασία με το άρθρο 218 ΣΕΕ;  

β.  Πρόκειται ουσιαστικά για μη επιτρεπτή τροποποίηση του σκληρού πυρήνα του 
 Ευρωπαϊκού Δικαίου; 

γ.  Ο ελάχιστος χρόνος μελέτης και ο περιορισμός στην πρόσβαση θίγουν το ρόλο του 
 Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής; 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001182/2015 
Απάντηση της κας Malmström 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(28.9.2015) 
 
 

Οι διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ (TTIP) είναι οι πιο διαφανείς διαπραγματεύσεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ 
η ΕΕ. Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής212αποτελεί περιεκτική πηγή πληροφοριών σχετικά 
με την TTIP. Η Επιτροπή έλαβε πρόσφατα εκτεταμένα μέτρα213 για να διασφαλίσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την TTIP τόσο για τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και, γενικότερα, για τους ευρωπαίους πολίτες. Στο πλαίσιο 
της εν λόγω πρωτοβουλίας, της 7ης Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή δημοσιοποίησε το 
κείμενο των προτάσεων που υπέβαλε η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την TTIP. 

 

Όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων για τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διαδικασία είναι σύμφωνη όχι μόνο με το άρθρο 218 αλλά 
και με το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
παραπέμπει τον αξιότιμο ευρωβουλευτή στις απαντήσεις που έχει δώσει σε προηγούμενες 
ερωτήσεις σχετικά με το ίδιο θέμα, μερικές από τις οποίες είναι οι P-006907/2014, P-
010287/2014, E-008701/2014 και E-008677/2014214. 

Όσον αφορά τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου, η Επιτροπή θα ήθελε να 
διευκρινίσει ότι στην υπόθεση C-350/12 P της 3ης Ιουλίου 2014, το Δικαστήριο δεν 
επέκρινε την έλλειψη διαφάνειας αλλά επεσήμανε ότι «δεν επιτρέπεται η αρχή της 
διαφάνειας .. να μην εφαρμόζεται ως προς τη διεθνή δράση της Ένωσης»215, ιδίως όταν οι 
διαπραγματεύσεις μπορεί να έχουν «αντίκτυπο σε έναν τομέα νομοθετικής δραστηριότητας 
της Ένωσης»216. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τόσο το Γενικό Δικαστήριο 
όσο και το Δικαστήριο (στην ίδια απόφαση) συμφωνούν ότι «ότι η συμμετοχή του κοινού 
στη διαδικασία διαπραγματεύσεως και συνάψεως των διεθνών συμφωνιών είναι κατ’ 
ανάγκην περιορισμένη, λόγω του θεμιτού συμφέροντος να μην αποκαλύπτονται τα 
στρατηγικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων»217.  

 

 

 
                                                           
212  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ 
213  http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf 
214  http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html 
215  Απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 2014 στην υπόθεση 350/12 Ρ, Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Sophie in 't Veld, σκέψη 76. 
216  ό.π., σκέψη 76. 
217  ό.π., σκέψη 102. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001181/2015 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Αποζημίωση Ομολογιούχων 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) της Ελλάδας, με την υπ' αριθμ. 3783/2014 απόφασή 
του, έκρινε ότι τα «θύματα» της ασφαλιστικής εταιρείας «Ασπίς-Πρόνοια ΑΕΓΑ» θα λάβουν 
αυτόματα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης, μέσω του 
μηχανισμού εγγυήσεων (εγγυητικό κεφάλαιο), το 70% των ποσών που διεκδικούν ως 
αποζημίωση. Έκρινε επίσης ότι τα θύματα της « Ασπίδος» δεν μπορούν να διεκδικήσουν 
αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο.  

Ο εν λόγω μηχανισμός καλύπτει τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν η άδεια ανακλήθηκε λόγω σκόπιμων ή εσφαλμένων 
ενεργειών, ή παραλείψεων της κρατικής μηχανής, ή πλημμελούς άσκησης κρατικής 
εποπτείας, ή  «απρόβλεπτων και μεγάλης έκτασης οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
κρίσεων». 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

α) Είναι σύμφωνος με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία ο εν λόγω μηχανισμός; 

β) Θα ήταν ορθότερο να θεσπιστεί ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφαλιστική αγορά, 
άρα και μια ενιαία αντιμετώπιση ως προς την αποζημίωση ασφαλισμένων; 

γ) Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν μετά την 
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Ασπίδος και της Commercial, η οποία αναμένεται να 
διαρκέσει μέχρι και 12 χρόνια, ενώ έχει ήδη παρέλθει πενταετία. Είναι σύμφωνη η 
καθυστέρηση αυτή με το κοινοτικό δίκαιο και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων;  

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-001181/2015 

Απάντηση του Λόρδου Hill 

εξ ονόματος της Επιτροπής  

(25.3.2015)  

 

 
Από την 1η Ιανουαρίου 2016, με την οδηγία 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα II)218 
καθιερώνεται ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με το οποίο 
διαμορφώνεται ένα σύγχρονο, βασιζόμενο στον κίνδυνο, καθεστώς προληπτικής εποπτείας 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο τίτλος IV της οδηγίας αυτής αποτελεί αναδιατύπωση των διατάξεων 
της οδηγίας 2001/17/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα εξυγίανσης και τις διαδικασίες εκκαθάρισης 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το εν λόγω πλαίσιο προβλέπει απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως 
με προνομιακή μεταχείριση κατά την εκκαθάριση, συμβάλλοντας συνεπώς στην προστασία 
των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων. Επιπλέον, στόχος του πλαισίου είναι να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δικαίου σε διαδικασίες εκκαθάρισης, 
ιδίως σε διασυνοριακές συναλλαγές, ούτως ώστε όλοι οι πιστωτές να ενημερώνονται 
δεόντως και να αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος όπου 
κατοικούν. Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα τεκμήρια που να αποδεικνύουν 
παραβίαση του τίτλου IV της οδηγίας 2009/138/ΕΚ από την Ελλάδα στην υπόθεση «Ασπίς». 

 

Ωστόσο, η οδηγία 2009/138/ΕΚ δεν ρυθμίζει τα συστήματα εγγυήσεων που παρέχουν στους 
αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποζημίωση κατά 
την εκκαθάριση. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θέτουν σε εφαρμογή τέτοιες ρυθμίσεις 
και να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της 
αποζημίωσης που θα καταβάλλεται, καθώς και σε ποιο στάδιο της εκκαθάρισης, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις γενικές αρχές (π.χ. ισότιμη 
μεταχείριση) και τους κανόνες, όπως είναι οι θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται 
στις Συνθήκες της ΕΕ. 

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης στενά τον διεθνή διάλογο για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που έχει διοργανωθεί υπό την αιγίδα του 
Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

 

 

                                                           
218  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1-155. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011165/2014 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Krystyna Łybacka (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Merja 
Kyllönen (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Bart 
Staes (Verts/ALE), Fabio De Masi (GUE/NGL), Jan Keller (S&D), Marc Tarabella (S&D), 
Barbara Spinelli (GUE/NGL), Tibor Szanyi (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Eva Kaili (S&D), 
Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Costas Mavrides (S&D), Lola Sánchez Caldentey 
(GUE/NGL), Igor Šoltes (Verts/ALE) και Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) 

Θέμα: Ανάγκη για προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων 

Η μοναδική ουσιαστική πρωτοβουλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής για το 2015 είναι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), μια διεργασία που βρισκόταν εν εξελίξει για αρκετές 
δεκαετίες αλλά ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Πέρα από τις πολιτικές ελευθερίες πρώτης 
γενιάς, οι οποίες κατοχυρώνονται στην ΕΣΑΔ, τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα 
δεύτερης γενιάς, όπως το δικαίωμα εργασίας με δίκαιη αμοιβή, το δικαίωμα προστασίας 
της υγείας, το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλειας, κ.λπ., αποτελούν βασικά στοιχεία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικά και προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 
Αυτά τα συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή 
να θυσιαστούν στον βωμό της οικονομικής «σταθερότητας», της λιτότητας, των 
«διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», κ.λπ.. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ολοένα 
περισσότεροι πολίτες έχουν αποξενωθεί από την ΕΕ και τις πολιτικές της. 

1. Γνωρίζει η Επιτροπή τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τα κοινωνικά δικαιώματα και 
οι οποίοι συνδέονται με τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα; 

2. Θα εξέταζε η Επιτροπή το ενδεχόμενο να προτείνει την προσχώρηση της ΕΕ στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-011165/2014 
Απάντηση της κ. Thyssen 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(15.4.2015) 

 
 

Όπως υπογραμμίζεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015219, η ταυτόχρονη 
ανάληψη δράσης για την τόνωση των επενδύσεων, τη διεξαγωγή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και την εξασφάλιση υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης είναι ζωτικής 
σημασίας για την αποκατάσταση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ταυτοχρόνως, η 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης δίνει σαφώς έμφαση στην κοινωνική διάσταση αυτών 
των πολιτικών και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των συστημάτων πρόνοιας για την πιο 
αποτελεσματική και αποδοτική αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και την 
καταπολέμηση της φτώχειας· δίνει επίσης έμφαση στην ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 
των ατόμων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους και να συμμετέχουν 
πλήρως στην οικονομία και την κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, εκδίδονται ειδικές ανά χώρα 
κατευθύνσεις, ενώ τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία χρηματοδοτούν ευρύ 
φάσμα μέτρων, μεταξύ άλλων, στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, της στέγασης και της υγείας. Επιπλέον, οι δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ ελέγχονται με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, που περιλαμβάνει σειρά κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. 

 

Μπορεί να μην έχει προσχωρήσει220 η ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, ωστόσο η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη221 παραπέμπει στο εν λόγω 
κείμενο και, γενικά, υπάρχει σύγκλιση μεταξύ του Χάρτη και του δικαίου της ΕΕ. Ομοίως, 
υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παραπέμπει στον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 

 

 

 

 

 

                                                           
219  COM(2014) 902 final 
220  COM (2014) 910 final 
221  Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010742/2014/αναθ.1 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: .:Αποκλεισμός από κοινωνικές παροχές μεγάλου μέρους κατοίκων της ΕΕ. 

Ενόψει της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η Ελλάδα και κατ’απαίτηση της τρόικας, με τον 
Ν.4093/2012 επήλθαν τροποποιήσεις που αφορούν στις συντάξεις που ελάμβαναν οι 
υπερήλικες παλιννοστούντες από την Βόρεια Ήπειρο και την πρώην ΕΣΣΔ. Σύμφωνα με τις 
τροποποιήσεις πάνω από 20.000 ανασφάλιστοι παλιννοστούντες υπερήλικες δεν δύνανται 
πλέον να λάβουν τη σύνταξη που δικαιούνταν, παρά μόνο αν έχουν συμπληρώσει 20ετία 
διαμονής στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα, είτε εγχώριο είτε 
αλλοδαπό.  

Υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, και της πάγιας νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ, ερωτάται η 
Επιτροπή: 

1. Αν παραβιάζονται οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι υπερήλικες 
παλιννοστούντες δεν τυγχάνουν προστασίας της υγείας και πρόσβασης στην κοινωνική 
ασφάλιση και αρωγή. 

2. Αν παραβιάζονται υπέρμετρα τα όρια της ελάχιστης διαμονής ενός πολίτη σε κράτος 
μέλος, προκειμένου να  του χορηγηθεί το δικαίωμα παροχών αλληλεγγύης μη 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την συμπλήρωση 20ετούς διαμονής, αφού ο ενωσιακός 
νομοθέτης δέχεται πολύ μικρότερη (5ετή) διάρκεια (οδηγίες 2004/38 και 2003/109/ΕΚ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-010742/2014 
Απάντηση της κ. Thyssen 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(17.4.2015) 
 
 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004222 αναφέρεται στον συντονισμό και όχι στην εναρμόνιση 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης223. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος έχει το 
δικαίωμα να οργανώνει ελεύθερα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να ορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγούνται οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον 
συμμορφώνεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων.  

 

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται επί δραστηριοτήτων των οποίων όλα τα κρίσιμα στοιχεία 
περιορίζονται στο εσωτερικό ενός και μόνο κράτους μέλους. Αυτό ισχύει και στην 
περίπτωση όπου η υπόθεση ενός ατόμου αφορά μόνο μία χώρα που δεν είναι κράτος 
μέλος και μία χώρα που είναι κράτος μέλος224.  

 

Εάν τα άτομα στα οποία αναφέρεται η κυρία βουλευτής έλαβαν ελληνική ιθαγένεια, τότε το 
δίκαιο της ΕΕ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν 
διαμένοντες225 δεν είναι εφαρμοστέο. 

 

Ούτε η οδηγία 2004/38/ΕΚ226 είναι εφαρμοστέα, καθώς αναφέρεται σε πολίτες της ΕΕ που 
μεταναστεύουν από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο.  

 

Επομένως, το ζήτημα κοινωνικής ασφάλισης Ελλήνων μεταναστών οι οποίοι έχουν 
μεταναστεύσει στην Ελλάδα από τρίτες χώρες εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών 
αρχών.  

                                                           
222  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ΕΕ L 

166 της 30.4.2004, σ. 1. 
223  Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-208/07, Petra von Chamier-

Glisczinski κατά Deutsche Angestellen-Krankenkasse, EU:C:2009:455, σκέψη 84. 
224  Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-95/99, Kgalil, EU:C:2001:532, 

σκέψεις 71-72. 
225  Οδηγία του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των 

υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες, ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σσ. 44-53. 
226  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 
72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ, ΕΕ 
L 158 της 30.4.2004, σσ. 77-123. 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-010382/2014 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Επιθετική στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο και παραβίαση της ΑΟΖ 

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, μετά τη συνάντηση του Ατλαντικού Συμβουλίου, δήλωσε 
ότι «Αν οι Ελληνοκύπριοι θελήσουν, μονοπωλώντας τις πηγές ενέργειας, να ξεκινήσουν 
διαγωνισμούς, σαν να τους ανήκουν όλες αυτές οι πηγές και θελήσουν να παρουσιάσουν 
τις εν λόγω πηγές, στις οποίες έχουν δικαίωμα και οι Τουρκοκύπριοι, στην παγκόσμια 
αγορά, τότε και εμείς θα κάνουμε έρευνες στο ίδιο μέρος, μαζί με τους Τουρκοκύπριους, 
κάνοντας χρήση του ιδίου δικαιώματος». Επίσης, ότι «Αν χρειαστεί χρόνος για τις 
διαπραγματεύσεις, τότε η "ΤΔΒΚ" και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση" από κοινού μπορούν 
να ξεκινήσουν την εξόρυξη ενέργειας και να τη χρησιμοποιήσουν για την ειρήνη». 

Η στάση αυτή της Τουρκίας απλώς επιστεγάζει μία άκρως επιθετική τακτική της σε βάρος 
ενός κράτους μέλους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας μάλιστα αμφισβητεί την 
ύπαρξη αποκαλώντας την «ελληνοκυπριακή διοίκηση», αλλά και την ΑΟΖ, διεξάγοντας στη 
ζώνη αυτή έρευνες για υδρογονάνθρακες με πλοίο της. 

Ερωτάται λοιπόν η Ύπατη Εκπρόσωπος: 

– Η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας είναι σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο και το 
ευρωπαϊκό δίκαιο; Δεν παραβιάζει το πρόσφατο ψήφισμα του ΕΚ για το θέμα της 
Κύπρου; 

– Ποια είναι η στάση της απέναντι σε ένα υποψήφιο προς ένταξη κράτος με βάση τα 
ανωτέρω και ποιες πρωτοβουλίες σκέπτεται να αναλάβει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 

E-10382/2014 

Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Mogherini 

εξ ονόματος της Επιτροπής 

(30.1.2015) 

 

 

Στα συμπεράσματά του της 23ης και 24 Οκτωβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία του για την αναζωπύρωση των εντάσεων στην Ανατολική 
Μεσόγειο και κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβασθεί την 
κυριαρχία της Κύπρου επί των χωρικών της υδάτων, καθώς και τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Υπό τις παρούσες 
συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι σημαντικότερο από ποτέ να 
διασφαλιστεί θετικό κλίμα ώστε να μπορέσουν να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για 
μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθερά και επανειλημμένα τονίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα 
των κρατών μελών της ΕΕ. Σε αυτά συγκαταλέγεται το δικαίωμά τους να συνάπτουν 
διμερείς συμφωνίες, καθώς και να εξερευνούν και να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους 
πόρους σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Η ΕΕ τόνισε επίσης την ανάγκη σεβασμού 
της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων. 

 

Το θέμα αυτό συζητήθηκε διεξοδικά κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου 
Federica Mogherini, μαζί με τον Επίτροπο Hahn και την Επίτροπο Στυλιανίδη στην Τουρκία, 
στις 8 και 9 Δεκεμβρίου. Όλες οι πλευρές τόνισαν τη σημασία της συνολικής διευθέτησης 
προς όφελος όλων και, ως εκ τούτου, την ανάγκη να συμβάλουν σε ένα θετικό κλίμα για την 
επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ εξακολουθεί να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις 
επαφές με όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους φορείς, καθώς και μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων, για την επίτευξη του σκοπού αυτού.  

 

 

 

 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010366/2014 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

Στην Ευρώπη της κρίσης, επτά γυναίκες πεθαίνουν καθημερινά από ανδρική βία. Σχεδόν 
κάθε γυναίκα υφίσταται κάποιου είδους βία κατά την διάρκεια της ζωής της, μία στις πέντε 
πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, 
ενώ μία στις δέκα είναι θύμα σεξουαλικής βίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 80% των θυμάτων 
της βίας είναι γυναίκες, όπως γυναίκες είναι και το 85% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

Σύμφωνα, με συγκριτική μελέτη του Παρατηρητηρίου του ΕΛΓ, σε πολλά κράτη μέλη 
παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένων δικαστηρίων και δικαστών, προσωπικού στην 
αστυνομία και τα συστήματα υγείας, χρονοβόρες διαδικασίες, με αποτέλεσμα μόνο το 2% 
των κακοποιημένων γυναικών να καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα βίας. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η άμεση κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και της 
ενδοοικογενειακής βίας; 

– Προβλέπεται, και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, εναρμόνιση των δικαίων των κρατών 
μελών και κωδικοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενδυνάμωση των δομών 
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών; 

– Προβλέπεται η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για την τιμωρία του χρήστη-πελάτη 
πορνείας, όπως συνέβη σε κάποια κράτη μέλη; 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-010366/2014 
Απάντηση της κας Jourová 
εξ ονόματος της Επιτροπής  
(10.2.2015)  
 
 

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί πολύτιμο νομικό πλαίσιο και 
πλαίσιο πολιτικής για την αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές επικυρώσεις προχωρούν γρήγορα και 
μέχρι σήμερα 8 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Επιπλέον, η Επιτροπή 
εξετάζει τις νομικές και πρακτικές συνέπειες, καθώς και τις συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής, 
της ενδεχόμενης προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση. Μολονότι, οι περισσότερες από τις 
διατάξεις της Σύμβασης εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα ή στη συντρέχουσα 
αρμοδιότητα, ορισμένοι τομείς υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, ιδίως οι 
τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης. Με βάση την ανάλυση των συνεπειών, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση.  

 

Η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία για την πρόληψη της βίας και τη στήριξη των θυμάτων: 
σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση227, σχετικά με την εμπορία ανθρώπων228, σχετικά με 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας229, σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας230 
και σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας231. Σήμερα η Επιτροπή 
παρακολουθεί ενεργά και καθοδηγεί τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της εν λόγω 
νομοθεσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της αρμοδιότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των σαφών περιορισμών της εναρμόνισης του ποινικού δικαίου σε αυτόν τον τομέα, η 
Επιτροπή δεν σχεδιάζει προς το παρόν να υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω νομοθεσία 
της ΕΕ.  

 

Η ρύθμιση των πολιτικών για την πορνεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή είναι αρμόδια μόνο όταν η πορνεία σχετίζεται με την εμπορία ανθρώπων. Βάσει 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ232 η Επιτροπή θα εξετάσει μέχρι το 2016 τις επιπτώσεις των μέτρων 
για την ποινικοποίηση της εν γνώσει χρήσης υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας και θα 
υποβάλει, ενδεχομένως, τις κατάλληλες προτάσεις.  

                                                           
227  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:EL:PDF 
228  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EL:PDF 
229  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:EL:PDF 
230  http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/directive_2011_99_on_epo_en.pdf  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:el:PDF 
231  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EL:PDF 
232  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EL:PDF 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-007141/2014 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Υπερφορολόγηση ακινήτων στην Ελλάδα, πολλαπλή φορολόγηση, Ενιαίος 
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και προστασία ευπαθών ομάδων και 
οικογένειας 

Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα υπερβαίνει το 84%. Οικοδομική δραστηριότητα και ευχέρεια 
χορήγησης στεγαστικών δανείων προ κρίσης οδήγησαν στην αδυναμία εξυπηρέτησής τους, 
λόγω δραματικής μείωσης των εισοδημάτων και υπερφορολόγησης, με αποτέλεσμα να 
ελλοχεύουν σημαντικότατοι κοινωνικοί κίνδυνοι. 

Ο ΕΝΦΙΑ, που εισήχθη κατ' απαίτηση της Τρόικας, τελικώς δεν ενοποιεί τις φορολογικές 
επιβαρύνσεις των ακινήτων, αλλά προσθέτει έναν βαρύτερο φόρο στα πολλαπλώς 
φορολογημένα ακίνητα. Παρά τις εξαιρέσεις, πολλοί ηλικιωμένοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, 
άνεργοι και άτομα με αναπηρία αδυνατούν πλέον να διατηρήσουν τις ιδιοκτησίες τους και 
να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, σε τέτοιο σημείο ώστε να κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή. 

Κατά τα άρθρα 17 παράγραφος 1 και 114 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή: 

– Ο τετραπλασιασμός της φορολογικής επιβάρυνσης της κατοικίας με πολλαπλούς, 
μάλιστα, φόρους πάνω στο ίδιο φορολογικό αντικείμενο, σε καιρό κρίσης, με 
τετραπλάσια πια ανεργία και το μέσο εισόδημα να έχει καταβαραθρωθεί, συνάδει με 
το κοινοτικό δίκαιο και με τις αρχές της προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, 
των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και της οικογένειας (άρθρα 17, 25, 26 και 
33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ); 

– Προτίθεται να διερευνήσει το θέμα, να ελέγξει την Τρόικα και το κράτος μέλος και να 
αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της που 
διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
P-007141/2014 
Απάντηση του κ. Moscovici 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(27.11.2014) 
 
 

Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες εξορθολογισμού των φόρων ακίνητης περιουσίας 
στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί εκτενώς με τις ελληνικές αρχές προς αυτή την 
κατεύθυνση στο πλαίσιο του 2ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την 
Ελλάδα233. Ως εκ τούτου, η ελληνική νομοθεσία για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ) εγκρίθηκε στα τέλη του 2013 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Ο νέος 
ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων αντικαθιστά το υφιστάμενο έκτακτο ειδικό τέλος 
ακινήτων που εισπράττεται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (τέλος ΔΕΗ), καθώς 
και τον φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), και αναμένεται να συμβάλει ώστε το σύστημα να 
καταστεί απλούστερο και δικαιότερο. Η προβλεπόμενη απόδοση του νέου φόρου 
υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερη από τη συνδυασμένη απόδοση των προηγούμενων 
φόρων και τελών. Η εισαγωγή κάθε μείζονος νέου φόρου απαιτεί αναπόφευκτα κάποιες 
βελτιώσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2014 έγιναν ορισμένες περιορισμένες τροποποιήσεις. Η 
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνδράμει τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους να 
διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του νέου φόρου, ο οποίος θεωρείται ότι είναι 
σύμφωνος με το δίκαιο της ΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp192_en.pdf 



Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007036/2014 

προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Eva Kaili (S&D) 

Θέμα: Αποτελεσματικότητα Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κινδύνων και Κρίσεων στο 
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

Οι δραματικές επιπτώσεις στις αγροτικές εξαγωγές προς τη Ρωσία έγιναν αμέσως ορατές, 
πριν κιόλας από την επιβολή του εμπάργκο, καθώς έπληξαν μαζί με τους παραγωγούς των 
αγροτικών προϊόντων και τους μεταφορείς. 

Αυτή η κατάσταση θέτει ερωτήματα σχετικά με την πραγματική δυνατότητα του 
Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κινδύνων και Κρίσεων, που προβλέπεται στο πλαίσιο της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, να αντιμετωπίσει όλο το εύρος των κινδύνων με τη δέουσα 
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα αλλά και σχετικά με την επάρκεια τον πόρων. 

Επιπλέον, οι συνέπειες των κυρώσεων δεν αφορούν μόνο τις εξαγωγές στην αγροτική 
παραγωγή αλλά επιδρούν στο σύνολο της οικονομίας μιας χώρας, κυρίως όταν αυτή η 
χώρα βιώνει επίμονη ύφεση ή η κύρια εξαγωγική της δραστηριότητα είναι αγροτική, καθώς 
τότε ο πολλαπλασιαστής ακόμα και μιας μικρής πτώσης στις εξαγωγές επιφέρει 
δυσανάλογα μεγάλο πλήγμα στο ΑΕΠ. 

Συνεπώς ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Με ποιους τρόπους προτίθεται να βελτιώσει το ήδη υπάρχον σύστημα Διαχείρισης 
Κινδύνων και Κρίσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ώστε αυτό να δρα 
άμεσα και επαρκώς για τους ευρωπαίους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων; 

2. Επιπροσθέτως της ανάγκης για άμεση αύξηση των αποζημιώσεων όσων πλήττονται 
άμεσα, με ποιους τρόπους σκοπεύει η Επιτροπή να ελέγξει τις ευρύτερες συνέπειες 
που προκύπτουν στις οικονομίες πολλαπλασιαστικά, εξαιτίας των κυρώσεων που 
επιβλήθηκαν; 

 

 

 

 

 

 

 



EL 
E-007036/2014 
Απάντηση του κ. Cioloș 
εξ ονόματος της Επιτροπής 
(31.10.2014) 

 
 

Ο μηχανισμός ασφαλείας για την αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης που θεσπίστηκε 
ως μέρος της τελευταίας μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, προβλέπει δύο 
σειρές μέσων. Κατ΄αρχάς, ο εν λόγω μηχανισμός εξακολουθεί να περιλαμβάνει τα 
παραδοσιακά μέτρα παρέμβασης στην αγορά (δημόσια παρέμβαση, ενισχύσεις για 
ιδιωτική αποθεματοποίηση και επιστροφές κατά την εξαγωγή) και δεύτερον, διεύρυνε τη 
δυνατότητα της Επιτροπής να παρεμβαίνει στην αγορά με τη λήψη έκτακτων μέτρων 
(άρθρα 219-222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013234). 

 

Σε απάντηση προς το ρωσικό εμπάργκο, η Επιτροπή χρησιμοποίησε αυτές τις εξουσίες για 
να δράσει άμεσα με σκοπό να αποκαταστήσει την ισορροπία στην αγορά το συντομότερο 
δυνατόν. Επισκόπηση όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί διατίθεται στον δικτυακό τόπο 
της ΓΔ AGRI: http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm. 

 

Επιπλέον, η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σε όλους τους 
σχετικούς τομείς, και θα δράσει εάν χρειαστούν νέα μέτρα. 
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