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Πρόλογοι

In

the past few years, the European Union has taken significant steps forward in key
areas that have, and continue to boost our prosperity, global competitiveness and
economic thinking that respects planetary boundaries. During this mandate, I have had the
pleasure to work with Maria Spyraki in particular on promoting two key initiatives: the Investment Plan for Europe and the transition towards a circular economy, one of the global
megatrends of our times. Even if there is no end in sight to this work, we can be proud of
some major achievements that will continue to shape Europe in the years to come.
The Investment Plan for Europe is among the key priorities of the Juncker Commission. Its
highly innovative – and globally unique – approach was a game changer. In the beginning of
our mandate, Europe was facing difficult economic challenges, high levels of unemployment
and low levels of investment. The productive use of capital in the economy had slowed
down, posing challenges to the welfare States, in particular to those Member States struggling under the burden of high public debt. In that situation, together with our strategic
partner, the European Investment Bank Group, we created an EU mechanism that would
reduce the investment risks of projects of strategic importance for the EU and subsequently boost the level of public and private investments, creating sustainable economic growth
and new jobs.
Now, four years on, the Investment Plan for Europe and its European Fund for Strategic
Investments, the EFSI, is a clear success and becoming the new standard – in- and outside
the EU. The Plan had a strong transformative power, modernising our economy by creating jobs (1.4 million by 2020) and supporting over 840,000 start-ups and SMEs, research,
development and innovation, the energy transition and digitisation. We applied that model
also outside Europe through the External Investment Plan. In terms of numbers, it is expected that during the programme we can trigger €500 billion in additional investments
in the EU.
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On this note, I especially want to congratulate the Greek companies for embracing the
programme: according to February 2019 figures, Greece is the number one among Member States – followed by Estonia, Portugal, Bulgaria and Spain – in terms of investments it
has attracted through the EFSI in relation to its GDP. In total, we estimate that with the
projects approved so far, the EFSI will trigger over €11 billion of investments in Greece
alone. I want to particularly thank Maria for her hard work in promoting the Investment
Plan in Greece for the benefit of Greek project promoters, which sets an excellent example for other MEPs to follow.
Furthermore, the Investment Plan is a game changer not only because of the financing part,
but because all strings pull in the same direction: investment support, advisory services,
transparency and reforms. We made significant advancements in deepening the Single
Market, the EU’s main asset. We reinforced the focus on investment in the European
Semester, resulting in targeted country-specific recommendations and action by Member
States. We created the Structural Reform Support Service to help Member States design
and implement reforms.
It is undisputable that the Investment Plan for Europe has been a great success. This is
why the Commission proposed to renew it in the form of the new InvestEU-programme,
which will bring investment support in the EU to the next level in the next multi-annual
financial framework (MFF) for 2021-2027. The new programme will introduce a considerable simplification compared to the current system, and build on a single public guarantee
to crowd-in €650 billion, most of which from the private sector. This public guarantee is
in practice managed primarily by the European Investment Bank (EIB) Group, but this time
also other partners will be invited to bring in their expertise, allowing us to reach regions,
sectors and smaller projects that have previously been less covered. Furthermore, the
transformative power of investment will be reinforced by targeting the instrument even
better, through four policy windows: sustainable infrastructure; research, innovation and
digitisation; SMEs; and social investment and skills. The social investment and skills window
alone will be doubled compared to the current MFF.
Finally, it is also worthwhile to briefly mention the wider picture in the world for investment. The European Union is the most open, yet not naïve, place for investment and
rules-based trade in the world - a stable partner at times where others are back-tracking.
Openness to trade and investment will remain the EU’s trademark also in the future.
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Our mandate has been characterised by the emergence of a number of major megatrends
that will mark the 21st century: circular economy, artificial intelligence and digitalisation.
One of our key priorities with strategic investments has been investment in a sustainable, circular and low-carbon economy, which both Maria and I have actively promoted.
It is now hard to imagine future industrial policy and decarbonisation processes without
embracing it. We simply cannot afford to continue to dispose our limited and valuable
resources to landfills, polluting the environment in the process.
In fact, circular economy is not solely an environmental issue or about recycling. It has clear
economic and social sides too. Simply put, it is the backbone of sustainable development
and the industrial leg of climate policy. We need this transition, but in order to make it in
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a scale we want, we need to change people’s mind-sets. We need to make businesses and
consumers to collaborate and work together so that entire value chains are looked at in a
comprehensive manner – this includes looking into design, production, consumption and
waste disposal.
I am proud to say that our joint efforts have already led to concrete achievements in this
field. The European Union has during this mandate laid very solid foundations for the further development of circular economy. We now have the regulatory framework in place
and have already started to look more closely into circularity in specific activities, materials
and products, such as plastics, textiles, furniture and construction.
One of the most significant steps forward has been taken with plastics. In January 2018 the
European Commission adopted its Plastics Strategy, which turns the protection of the environment from plastic pollution into a positive agenda that fosters innovation and growth
in Europe. Our aim is that all plastic packaging on the EU market will be recyclable by 2030,
which will lead to the creation of new jobs and investment opportunities. Setting the standards for plastic packaging is one of the key elements to make sure plastics recycling will
work. More recently, in December 2018, our single-use plastics directive became a reality,
aiming to prevent and reduce marine litter of the most common disposable products and
fishing gear containing plastics. The contribution of Maria together with other MEPs has
been crucial in raising awareness about the importance of reducing the single use plastics,
for instance what comes to their use on the European islands.
These concrete measures are easy to understand and widely supported by the general
public. The mind-sets have begun to change, yet our work is not done. During the 20192024 mandate, the European Parliament, the Council, and the Commission should continue the transformation of our economy, with the help of strategic investments that facilitate
and drive this change. We have successfully built-up awareness, political willingness and
necessary regulatory and financial instruments – all the key elements are in place for proceeding with the next steps in 2019-2024 and continuing to ensure that Europe enters the
next decade prosperous and competitive.

Brussels, 26.02.2019
Jyrki Katainen
Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness
European Commission
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Τα

τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε σημαντικά βήματα προόδου
σε βασικούς τομείς που προώθησαν και συνεχίζουν να ενισχύουν την ευημερία
μας, την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την οικονομική σκέψη η οποία σέβεται τα όρια
του πλανήτη μας. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τη
Μαρία Σπυράκη για την προώθηση δύο βασικών πρωτοβουλιών: του Επενδυτικού Σχεδίου
για την Ευρώπη και της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία, μία από τις μεγαλύτερες
παγκόσμιες τάσεις της εποχής μας. Ακόμη και αν μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, πρέπει
να είμαστε υπερήφανοι για μερικά μεγάλα επιτεύγματα που θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της
Επιτροπής Juncker. Η εξαιρετικά καινοτόμος –και παγκοσμίως μοναδική– προσέγγιση άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στη χρηματοδότηση επενδύσεων. Στην αρχή της θητείας μας, η Ευρώπη αντιμετώπιζε δύσκολες οικονομικές προκλήσεις, υψηλά επίπεδα ανεργίας και χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Η παραγωγική χρήση των κεφαλαίων στην οικονομία
επιβραδύνθηκε, θέτοντας προκλήσεις στο κράτος πρόνοιας, ιδίως στα κράτη μέλη που
αγωνίζονται υπό το βάρος υψηλού δημόσιου χρέους. Σε αυτήν την κατάσταση δημιουργήσαμε μαζί με τον στρατηγικό μας εταίρο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έναν
μηχανισμό που θα μείωνε τους επενδυτικούς κινδύνους των έργων στρατηγικής σημασίας
για την ΕΕ και στη συνέχεια θα ενίσχυε το επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων
δημιουργώντας βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.
Τώρα, τέσσερα χρόνια μετά, το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το EFSI, είναι μια σαφής επιτυχία και καθίσταται το νέο
αναπτυξιακό πρότυπο –εντός και εκτός της ΕΕ. Το σχέδιο είχε μια ισχυρή μετασχηματιστική δύναμη, εκσυγχρονίζοντας την οικονομία μας δημιουργώντας θέσεις εργασίας
(1,4 εκατομμύρια μέχρι το 2020) και υποστηρίζοντας πάνω από 840,000 νεοσύστατες
επιχειρήσεις και ΜΜΕ, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, μετάβαση στην ενέργεια και την
ψηφιακή οικονομία. Εφαρμόσαμε αυτό το μοντέλο και εκτός Ευρώπης μέσω του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου. Όσον αφορά στους αριθμούς, αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια
του προγράμματος θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε επιπλέον επενδύσεις ύψους
500 δισ. ευρώ στην ΕΕ.
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Σε αυτό το σημείο, θέλω ιδιαίτερα να συγχαρώ τις ελληνικές εταιρείες γιατί αγκάλιασαν το
πρόγραμμα: σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2019, η Ελλάδα είναι η πρώτη σε
επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών –ακολουθούμενη από την Εσθονία, την Πορτογαλία,
τη Βουλγαρία και την Ισπανία– ως προς τις επενδύσεις που κινητοποίησε μέσω του EFSI
σε σχέση με το ΑΕΠ της. Συνολικά, εκτιμούμε ότι με τα έργα που έχουν εγκριθεί μέχρι
στιγμής, το EFSI θα ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 11 δισ. ευρώ μόνο στην Ελλάδα.
Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη Μαρία για τη σκληρή δουλειά της στην προώθηση του
Επενδυτικού Σχεδίου στην Ελλάδα προς όφελος των ελληνικών φορέων προώθησης και
υλοποίησης έργων, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση από τους
άλλους βουλευτές.
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Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο είναι μια καταπληκτική καινοτομία όχι μόνο λόγω του
μηχανισμού χρηματοδότησης, αλλά επειδή πλαισιώνεται από στρατηγικά συντονισμένες
πρωτοβουλίες: επενδυτική στήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφάνεια και μεταρρυθμίσεις. Πραγματοποιήσαμε σημαντικές προόδους στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, του
κύριου πλεονεκτήματος της ΕΕ. Ενισχύσαμε την εστίαση στις επενδύσεις στο ευρωπαϊκό
εξάμηνο, με αποτέλεσμα στοχοθετημένες ανά χώρα συστάσεις και δράση των κρατών
μελών. Δημιουργήσαμε την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για
να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις.
Είναι αναμφισβήτητο ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη υπήρξε μεγάλη επιτυχία.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε την ανανέωσή της με τη μορφή
του νέου προγράμματος InvestEU, το οποίο θα φέρει την επενδυτική στήριξη στην ΕΕ
στο επόμενο επίπεδο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για το
2021-2027. Το νέο πρόγραμμα θα εισαγάγει μια σημαντική απλούστευση σε σύγκριση με
το σημερινό σύστημα και θα βασιστεί σε μια ενιαία δημόσια εγγύηση για τη συγκέντρωση
650 δισ. ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή
τη δημόσια εγγύηση διαχειρίζεται στην πράξη κατά κύριο λόγο η ομάδα της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αλλά αυτή τη φορά και άλλοι εταίροι θα κληθούν να προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, επιτρέποντάς μας να προσεγγίσουμε περιφέρειες,
τομείς και μικρότερα έργα που δεν καλύπτονταν στο παρελθόν. Επιπλέον, η μετασχηματιστική δύναμη των επενδύσεων θα ενισχυθεί με καλύτερη στόχευση του μέσου, μέσω
τεσσάρων πολιτικών παραθύρων: βιώσιμη υποδομή, έρευνα, καινοτομία και ψηφιακός
μετασχηματισμός, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.
Μόνο το παράθυρο για τις κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες θα διπλασιαστεί σε
σύγκριση με το τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
Τέλος, αξίζει επίσης να αναφέρω εν συντομία στην ευρύτερη εικόνα του κόσμο για τις
επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο ανοιχτός, αλλά όχι και ξέφραγος, τόπος για
επενδύσεις και εμπόριο στον κόσμο –ένας σταθερός εταίρος σε στιγμές όπου άλλοι υπαναχωρούν των θέσεων τους. Η διαφάνεια στο εμπόριο και στις επενδύσεις θα παραμείνει
το εμπορικό σήμα κατατεθέν της ΕΕ και στο μέλλον.
Η εντολή της θητείας μας χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση ορισμένων σημαντικών τάσεων που θα σηματοδοτήσουν τον 21ο αιώνα: την κυκλική οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση. Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες με στρατηγικές
επενδύσεις είναι η επένδυση σε μια βιώσιμη, κυκλική και χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία, την οποία τόσο η Μαρία όσο και εγώ προωθήσαμε ενεργά. Τώρα είναι δύσκολο
να φανταστούμε τις μελλοντικές βιομηχανικές πολιτικές και τις διεργασίες απαλλαγής από
τις εκπομπές του άνθρακα, χωρίς να την υιοθετήσουμε. Απλώς δεν έχουμε την πολυτέλεια
να συνεχίσουμε να διαθέτουμε τους περιορισμένους και πολύτιμους πόρους μας σε χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίοι ρυπαίνουν κατά κόρον το περιβάλλον.
Στην πραγματικότητα, η κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό θέμα ή απλή
ανακύκλωση. Έχει σαφείς οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Με απλά λόγια, είναι η
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ραχοκοκαλιά της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιομηχανικού σκέλους της πολιτικής για το
κλίμα. Χρειαζόμαστε αυτή τη μετάβαση, αλλά για να το καταφέρουμε σε μια κλίμακα που
θέλουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. Πρέπει να κάνουμε τις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να συνεργαστούν και να εργαστούν από κοινού, έτσι
ώστε να εξεταστούν οι συνολικές αλυσίδες αξίας με έναν ολοκληρωμένο τρόπο –αυτό
περιλαμβάνει την εξέταση του σχεδιασμού, της παραγωγής, της κατανάλωσης και της
διάθεσης των αποβλήτων.
Είμαι υπερήφανος που λέω ότι οι κοινές μας προσπάθειες έχουν ήδη οδηγήσει σε συγκεκριμένα επιτεύγματα στον τομέα αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, η Ευρωπαϊκή
Ένωση έθεσε πολύ σταθερά θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Έχουμε ήδη θεσπίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και έχουμε ήδη αρχίσει να εξετάζουμε πιο
προσεκτικά την κυκλικότητα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, υλικά και προϊόντα, όπως
τα πλαστικά, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα έπιπλα και οι κατασκευές.
Ένα από τα σημαντικότερα βήματα προς τα εμπρός έχει ληφθεί με τα πλαστικά. Τον Ιανουάριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη στρατηγική της για τα πλαστικά, η
οποία μετατρέπει την προστασία του περιβάλλοντος από τη πλαστική ρύπανση σε θετικό
πρόγραμμα που προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι
ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ θα είναι ανακυκλώσιμες μέχρι το
2030, γεγονός που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επενδυτικών
ευκαιριών. Ο καθορισμός των προτύπων για τις πλαστικές συσκευασίες είναι ένα από τα
βασικά στοιχεία για να διασφαλιστεί ότι η ανακύκλωση πλαστικών θα λειτουργήσει. Πιο
πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2018, η οδηγία για τις πλαστικές ύλες μιας χρήσης έγινε
πραγματικότητα με στόχο την πρόληψη και τη μείωση των απορριμμάτων των πιο κοινών
προϊόντων μιας χρήσης και του αλιευτικού εξοπλισμού που περιέχει πλαστικά. Η συμβολή
της Μαρίας μαζί με άλλους βουλευτές του ΕΚ έχει καθοριστική σημασία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης, για παράδειγμα
αυτών που χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά νησιά.
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Αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα είναι εύκολα κατανοητά και ευρέως υποστηριζόμενα από το
ευρύ κοινό. Ο τρόπος σκέψης έχει αρχίζει να αλλάζει, όμως η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια της εντολής του 2019-2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας
μας, με τη βοήθεια στρατηγικών επενδύσεων που διευκολύνουν και οδηγούν την αλλαγή
αυτή. Έχουμε αναπτύξει με επιτυχία την ευαισθητοποίηση, την πολιτική βούληση και τα
απαραίτητα ρυθμιστικά και χρηματοδοτικά μέσα –όλα τα βασικά στοιχεία που υπάρχουν
για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα το 2019-2024 και να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην επόμενη δεκαετία.

Βρυξέλλες, 26.02.2019
Jyrki Katainen
Αντιπρόεδρος για Θέσεις Εργασίας, Ανάπτυξη, Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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It

is with great pleasure that I have accepted the invitation of Maria Spyraki to provide
the preface for this publication. Primarily it allows me to express my gratefulness to
herself and her colleagues in the European Parliament for the excellent cooperation that
we have enjoyed over the last five years and that has allowed us to finalise all the key
legislation to deliver on our 2030 objectives. Without the hard work, the determination
and the cooperative spirit of the co-legislators involved in the negotiations, and in particular
without the strong ambition of the European Parliament to push us forward, this would
not have been possible.
When I took office as Commissioner for Climate Action and Energy in 2014, I never
thought that we could accomplish so much. I am pleased to confirm that we have delivered
on one of the ten political priorities of the Juncker Commission, as we have been able to
take decisive steps towards the completion of an “Energy Union with a forward-looking
climate policy”. The conclusion of the Paris Agreement in December 2015 boosted
our domestic efforts, since we quickly moved to deliver at home and put into place an
economy-wide framework of both climate and energy policies. Moreover, the Katowice
Rulebook agreed at COP24 in December 2018 reflected the existence of a multilateral
commitment to implement the content of the Paris Agreement over the long-term. The
EU played a decisive role in achieving a successful outcome.
At the domestic level, we have reached a set of decisive political agreements that will
ensure we will deliver on our commitments. Thanks to our good cooperation with the
European Parliament, the Clean Energy for All Europeans package has been finalised and
we have put in place ambitious targets for energy efficiency and renewable energy for
2030, as well as the regulatory framework to achieve them. All of this new legislation has
already entered into force, or will do so still this year.
With this, the EU is now at the forefront of the clean energy transition.
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The European Parliament was also key in the negotiations of the new Regulation on the
Governance of the Energy Union. All Member States have now presented draft National
Energy and Climate Plans for the period 2020-2030. As Commission, we are now assessing
these draft plans in order to determine how we can collectively meet the 2030 targets. The
process of finalising the plans needs to be based on wide consultation with all stakeholders.
In this context, the important role of cities in implementing the Paris agreement needs to
be emphasized. This has also been one of the focus areas of the work of Maria Spyraki
in the Parliament and I would like to thank her for having drawn our attention to this
important dimension.

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

Finally, we have started to look beyond 2030 regarding our climate and energy framework.
In November 2018 the Commission presented its strategic vision for a climate neutral EU
by 2050. As Commission we are encouraged by the positive reactions we have received
so far from the European Parliament, which has also rightly reminded us of the importance
of putting social fairness at the heart of the strategy.
In conclusion, the support of the current Parliament has been decisive for the impressive
progress we have achieved in building the Energy Union and I hope that the next
Commission will enjoy as fruitful a working relation with the new Parliament during the
coming mandate as we had the privilege to do.

Miguel Arias Cañete
European Commissioner for Climate, Action and Energy
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Με

μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση της Μαρίας Σπυράκη να παράσχει τον
πρόλογο για αυτή τη δημοσίευση. Κατά κύριο λόγο μου επιτρέπει να εκφράσω
την ευγνωμοσύνη μου προς την ίδια και στους συναδέλφους της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια και που
μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε όλες τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την
επίτευξη των στόχων του 2030. Χωρίς τη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και το
πνεύμα συνεργασίας των συννομοθετών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, και
ιδίως χωρίς την ισχυρή φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας προωθήσει, αυτό
δεν θα ήταν δυνατό.
Όταν ανέλαβα το αξίωμα του Επιτρόπου για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια
το 2014, ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τόσα πολλά. Χαίρομαι
που επιβεβαιώνω ότι πετύχαμε μία από τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής
υπό τον Πρόεδρο Juncker, καθώς μπορέσαμε να λάβουμε αποφασιστικά βήματα προς
την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης μιας «Ενεργειακής Ένωσης με μία κλιματική πολιτική
προσανατολισμένη προς το μέλλον». Η σύναψη της Συμφωνίας των Παρισίων τον Δεκέμβριο του 2015 ενίσχυσε τις εγχώριες προσπάθειές μας, καθώς κινηθήκαμε τάχιστα
προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα οικονομικό πλαίσιο τόσο για το κλίμα όσο και για
την ενεργειακή πολιτική. Επιπλέον, ο κανονισμός του Katowice που συμφωνήθηκε στη
COP24 τον Δεκέμβριο του 2018 αντανακλά την ύπαρξη μιας πολυμερούς δέσμευσης για
την μακροπρόθεσμη εφαρμογή του περιεχομένου της συμφωνίας του Παρισιού. Η ΕΕ
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος.
Σε εθνικό επίπεδο, έχουμε φτάσει σε μια σειρά αποφασιστικών πολιτικών συμφωνιών που
θα εξασφαλίσουν ότι θα εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας. Χάρη στην καλή συνεργασία
μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ολοκληρώθηκε η δέσμη μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους και έχουμε θέσει σε εφαρμογή φιλόδοξους στόχους για
την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030, καθώς και το
κανονιστικό πλαίσιο για την επίτευξή τους. Όλη αυτή η νέα νομοθεσία έχει ήδη τεθεί σε
ισχύ, ή θα τεθεί έως και το τέλος του έτους.
Με αυτό η ΕΕ βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.

12

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν επίσης βασικό στις διαπραγματεύσεις για τον νέο κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει
τα σχέδια των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2020-2030.
Ως Επιτροπή, εξετάζουμε τώρα αυτά τα σχέδια προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο
με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε συλλογικά τους στόχους του 2030. Η διαδικασία
οριστικοποίησης των σχεδίων πρέπει να βασίζεται σε ευρείες διαβουλεύσεις με όλους
τους ενδιαφερόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος των
πόλεων στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Αυτός είναι επίσης ένας από τους
τομείς εστίασης του έργου της Μαρίας Σπυράκη στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να την
ευχαριστήσω που μας έδωσε αυτή τη σημαντική διάσταση.

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

Τέλος, ξεκινήσαμε να εξετάζουμε το πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα πέρα από το
2030. Τον Νοέμβριο του 2018, η Επιτροπή παρουσίασε το στρατηγικό όραμά της για μια
κλιματικά ουδέτερη ΕΕ μέχρι το 2050. Ως Επιτροπή ενθαρρύνουμε τις θετικές αντιδράσεις
που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επίσης σωστά
μας υπενθύμισε ότι είναι σημαντικό να τεθεί η κοινωνική δικαιοσύνη την καρδιά αυτής της
στρατηγικής.
Εν κατακλείδι, η υποστήριξη του σημερινού Κοινοβουλίου ήταν αποφασιστική για την εντυπωσιακή πρόοδο που επιτελέσαμε στην οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης και ελπίζω
ότι η επόμενη Επιτροπή θα απολαύσει μια εξίσου εποικοδομητική σχέση με το νέο Κοινοβούλιο κατά την προσεχή θητεία, όπως είχαμε το προνόμιο να έχουμε και εμείς.

Miguel Arias Cañete
Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δράση, για το Κλίμα και την Ενέργεια
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D

uring the past years, it has been a pleasure to work with MEP Maria Spyraki in many
of the initiatives that the European Commission has put forward through the Digital
Single Market Strategy.
Maria Spyraki’s support has been remarkable towards promoting many different files, such
as, Safer Internet for Kids, Cyber Security and Cyber awareness, connectivity and digital skills.
Further, she has really emphasized the holistic approach of information and communication
technologies and the possibilities as well as the risks that the digital transformation of the
European Union engenders.
In this vein, it needs to be underlined the outstanding work realized for the promotion of
the WiFi4EU program among Greek local authorities and mayors. Through this support,
117 municipalities from Greece will be offering free Wi-Fi connectivity for citizens and
visitors in public spaces such as parks, squares, public building, libraries, health centers, and
museums with projects of €1.755.000 in total.
Also, I had the pleasure to participate to the high-profile event in Thessaloniki, in May
2018 with a strong focus in the role of the Digital Economy as an accelerator for regional
growth in Central Macedonia. I had the pleasure to address the keynote speech at the
event in the presence of the President of Nea Demokratia, Mr. Kyriakos Mitsotakis as well
as representatives from the ICT industry, academia, and the public sector.
MEP Spyraki’s commitment to promoting the transformative power of digital technologies
was also manifested through the workshop “Investing in Education and Innovation” cohosted with the European Ideas Network in Thessaloniki and Brussels to whichI had the
pleasure to participate to.
In this context, Mrs. Spyraki’s work to promote digital among European youth has been
crucial. I would like to highlight in particular the competition for students in which they
presented their business ideas to increase their digital entrepreneurial capacity.
Further and considering her continuing contribution, Maria Spyraki joined the
SaferInternet4EU Campaign Ambassadors family in February 2019. In this context, she has
organized awareness-raising events with the collaboration of the Cyber-Security Institute
were more than 300 high-school students and their parents were informed on the risks
from the Internet and of best practices to protect themselves.
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Last but not least, it was always a pleasure to discuss and exchange views with her in
the events like the ICT2018 Conference in Vienna and the Delphi Economic Forum. I
particularly appreciated her insights and convictions on topics of paramount importance,
such as, disinformation online, fake news and the challenges for our democracy, the future
budget of the European Union, the importance of digital skills for the European youth, and
more.
Finally, for all these initiatives and the permanent commitment of Maria Spyraki, it is a
pleasure for me to write this preface that reflects the engagement of a Member of the
European Parliament, a convinced European citizen, a remarkable woman.
Mariya Gabriel
European Commissioner

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

Κατά τα τελευταία χρόνια, είχα τη χαρά να συνεργαστώ με την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη σε πολλές από τις πρωτοβουλίες που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της
στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.
Η υποστήριξη της Μαρίας Σπυράκη ήταν αξιοσημείωτη όσον αφορά την προώθηση
πολλών διαφορετικών πρωτοβουλιών, όπως το ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά, η
κυβερνοασφάλεια, η συνδεσιμότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες. Επιπλέον, μέσα από τις
προσπάθειές της έδωσε πραγματικά την ολιστική προσέγγιση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και τις δυνατότητες τους καθώς και τους κινδύνους που δημιουργεί
ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί το εξαιρετικό έργο που πραγματοποιήθηκε
για την προώθηση του προγράμματος WiFi4EU μεταξύ των ελληνικών τοπικών αρχών
και των δημάρχων. Μέσω αυτής της υποστήριξης 117 κοινότητες από την Ελλάδα θα
προσφέρουν δωρεάν σύνδεση Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους
χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία με
έργα ύψους €1.755.000 συνολικά.
Επίσης, είχα τη χαρά να συμμετάσχω στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Μαρία στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2018 με έντονη έμφαση στον ρόλο της Ψηφιακής Οικονομίας
ως επιταχυντή για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία. Είχα την τιμή
να απευθύνω την ομιλία μου στην εκδήλωση παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κου Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και εκπροσώπων της βιομηχανίας ΤΠΕ, του
ακαδημαϊκού χώρου και του δημόσιου τομέα.
Η δέσμευση της ευρωβουλευτή Σπυράκη για την προώθηση της μετασχηματιστικής δύναμης των ψηφιακών τεχνολογιών εκδηλώθηκε επίσης μέσω του εργαστηρίου «Επένδυση
στην Εκπαίδευση και την Καινοτομία» που φιλοξενήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Ιδεών στη Θεσσαλονίκη και τις Βρυξέλλες στο οποίο είχα επίσης τη χαρά να συμμετάσχω.
Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία της κας Σπυράκη για την προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή νεολαία. Θα ήθελα να επισημάνω τον διαγωνισμό για τους φοιτητές
που διοργάνωσε, στον οποίο παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες για να αυξήσουν την ψηφιακή επιχειρηματική τους ικανότητα.
Περαιτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη συνεισφορά της, η Μαρία Σπυράκη
εντάχθηκε στην οικογένεια πρεσβευτών της καμπάνιας SaferInternet4EU τον Φεβρουάριο
του 2019. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με τη συνεργασία
του Ινστιτούτου Cyber-Security με περισσότερους από 300 μαθητές γυμνασίου και τους
γονείς τους ενημερώνοντάς τους σχετικά με τους κινδύνους από το διαδίκτυο και τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία τους.
Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είχα πάντα τη χαρά να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως η Διάσκεψη ICT2018 στη Βιέννη και
το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εκτίμησα ιδιαιτέρως τις ιδέες και τις πεποιθήσεις
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της σχετικά με ζητήματα ύψιστης σημασίας, όπως η ηλεκτρονική παραπληροφόρηση και
οι προκλήσεις για τη δημοκρατία μας, τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων για την ευρωπαϊκή νεολαία και πολλά άλλα.
Τέλος, για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και τη μόνιμη δέσμευση της Μαρίας Σπυράκη,
κλείνω αυτό τον πρόλογο που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός πεπειραμένου ευρωπαίου πολίτη, μιας αξιοθαύμαστης γυναίκας.
Mariya Gabriel
Ευρωπαία Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία
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Εισαγωγικό Σημείωμα
Αναζητώντας μια μόνο λέξη που μπορεί να περιγράφει τη σχέση της Ελλάδας με το κέντρο λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη, τις Βρυξέλλες, μετά τις πολλαπλές περιπέτειες,
τα λάθη και τις ακραίες συμπεριφορές εκατέρωθεν κατέληξα στο πολύ απλό «ΜΑΖΙ».
«Μαζί» γιατί αλληλεγγύη σημαίνει οικονομική και πολιτική στήριξη στα δύσκολα χωρίς
να συνεπάγεται άτακτη υποχώρηση όταν διακυβεύεται το εθνικό συμφέρον.
«Μαζί» γιατί ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των εταίρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για τη συνύπαρξη και τη συνέχεια. Οι κοινές αξίες μας οδηγούν για να αντιμετωπίσουμε,
τις προκλήσεις με απαντήσεις στα προβλήματα. Ο λαϊκισμός, είναι το ίδιο καταστροφικός
είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, και αυτό το ξέρουμε καλά στην Ελλάδα και γι αυτό
αλλάζουμε πορεία.
«Μαζί» σημαίνει κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων
όπως είναι η προσφυγική κρίση και το μεταναστευτικό
«Μαζί» σημαίνει και επιμερισμός της ευθύνης όταν οφείλουμε να θωρακίσουμε τα
σύνορά μας και να γνωρίζουμε ποιός και γιατί επισκέπτεται την Ευρώπη
«Μαζί» σημαίνει κοινή πολιτική για την άμυνα με κοινή παραγωγή ενιαίων αμυντικών
συστημάτων που θα μας δώσουν την ευκαιρία να είμαστε παγκοσμίως ανταγωνιστικοί και
κυρίως αμυντικά αυτόνομοι
«Μαζί» σημαίνει αναβαθμισμένη κυβερνοασφάλεια και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
ώστε η διοίκηση και η οικονομία μας να μετασχηματιστούν ψηφιακά και να περάσουν στη
νέα εποχή, που ήδη έφθασε
«Μαζί» σημαίνει φθηνότερη ενέργεια για όλους, με λιγότερες εκπομπές ρύπων του
θερμοκηπίου αλλά και ισχυρή στήριξη των περιοχών που εξαρτώνται από το λιγνίτη, όπως
είναι η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη ώστε να περάσουν χωρίς απώλειες στη μεταλιγνιτική εποχή
«Μαζί» σημαίνει αξιοποίηση με έργα που απαντούν στις ανάγκες της νέας εποχής, των
27, 1 δις ευρώ που θα εισρεύσουν από τον Κοινοτικό Προυπολογισμό για τη Συνοχή στην
Ελλάδα 2020-2027 και όχι κατακερματισμός τους σε δαπάνες χωρίς προστιθέμενη αξία
«Μαζί» σημαίνει αξιοποίηση των ευκαιριών από το ErasmusEurope για πολύ περισσότερους Έλληνες φοιτητές, επιστήμονες και νέους επιχειρηματίες. Σημαίνει καλύτερος
συντονισμός και ισχυρότερες συνέργειες για τη διεκδίκηση κονδυλίων για την έρευνα από
το HorizonEurope.
Πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δούλεψα στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της πράσινης ενέργειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και των χρηματοδοτικών
εργαλείων που μαζί με τα κονδύλια συνοχής αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης
της πατρίδας μας από το εξωτερικο.
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Πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέκρινα και προσπάθησα με όλες τις δυνάμεις μου να προβάλω στην Ελλάδα, και να ενσωματώσουμε στο προγραμμα και στο λόγο
της ΝΔ ,καλές πρακτικές που μπορούν να είναι αληθινές ευκαιρίες για επιστήμονες, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις , που μπορούν να μεταμορφώσουν την ελληνική οικονομία.
Σε αυτή την πορεία είχα τη πολύτιμη αρωγή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Καταινεν και των Επιτροπων για την Ενέργεια και την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής Μιγκέλ Άριας Κανιετε και για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία Μαριγια
Γκαμπριέλ. Τους ευχαριστώ για τη στήριξη που παρέχουν στην Ελλάδα.
Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια να παρουσιάσω μέσα από την κοινοβουλευτική
μου δραστηριότητα τη δουλειά που έκανα την πενταετία που πέρασε. Η διάκριση που
ήρθε με το Βραβείο του Ευρωβουλευτή της Χρονιάς για την Έρευνα, τη Βιομηχανία και
την Καινοτομία αποτελεί μια συγκινητική επιβράβευση αυτής της προσπάθειας.
Εφόσον κρίνετε ότι η προσπάθεια της πρώτης θητείας μου απέδωσε σας ζητάω να
μου δώσετε την ευκαιρία να συνεχίσω τη δουλειά μου στο Ευρωκοινοβουλιο. Η ψήφος
σας, ο ένας από τους τέσσερις σταυρούς στο ευρωψηφοδέλτιο στις εκλογές της 26ης
Μαίου, είναι η μοναδική πηγή δύναμης για να συνεχίσω να σας εκπροσωπώ στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη
Μαρία Σπυρακη
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Βραβείο: "Ευρωβουλευτής της Χρονιάς"
στην κατηγορία Βιομηχανία, Έρευνα και Καινοτομία
«Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλους τους Έλληνες πολίτες που εργάζονται και δημιουργούν με
καινοτόμους τρόπους για να ξεπεράσουμε την κρίση. Είναι σημαντικό για όλους μας να κάνουμε
μία νέα αρχή για να επαναπροσδιορίσουμε το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλο.»
Μαρία Σπυράκη

«Συγχαρητήρια Μαρία, μας κάνεις υπερήφανους!»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας
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 Άξονας 1ος : A
 ντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή – Ευκαιρίες
για νέες θέσεις εργασίας


1.1 Ενέργεια, άνθρακας και ανανεώσιμες πηγές
1. Κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση της Προσωρινής Έκθεσης σχετικά με το
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, κάλεσα το Ευρωκοινοβούλιο να στηρίξει την πρόταση για τη δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης
Ενεργειακής Μετάβασης με προϋπολογισμό 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ, για τη
σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα.

«Κύριε Πρόεδρε, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες του νέου προϋπολογισμού
2020-2027, θα ήθελα να σταθώ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως
πρώτη μας προτεραιότητα, διότι αφορά στην προστασία των ανθρώπων. Καλώ
σήμερα τον Επίτροπο Oettinger και όλους τους συναδέλφους εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, να στηρίξουμε μαζί την πρόταση για τη δημιουργία του Ταμείου
Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης με προϋπολογισμό 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αφορά στις περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα. Στη δική μου χώρα,
την Ελλάδα, είναι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και η περιοχή της Μεγαλόπολης. Εργαζόμενοι εξαρτώνται από τα κοιτάσματα του λιγνίτη. Κοινωνίες
εξαρτώνται από τα κοιτάσματα του λιγνίτη. Οφείλουμε άμεσα να στείλουμε ένα
πολύ ισχυρό μήνυμα, ότι, δηλαδή, η σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα,
εκτός από απαραίτητη για τη ζωή των ανθρώπων, θα γίνει χωρίς να αφήσει
πίσω της ανέργους και χωρίς να αποκλείσει κανέναν, του οποίου η δουλειά σήμερα εξαρτάται από τον άνθρακα. Θα γίνει δίκαια και θα γίνει με τη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
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2. Για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
επισήμανα την ανάγκη απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας με την παρακάτω παρέμβαση:
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«Κύριε Πρόεδρε, σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια οδηγία για
την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ενεργειακής
ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μας. Θα αυξήσει την
ασφάλεια και θα μας καταστήσει λιγότερο ευάλωτους σε ξένους και εξωτερικούς προμηθευτές. Είναι απαραίτητος και ο δεσμευτικός στόχος για την αύξηση
της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 30% μέχρι
το 2030. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα
στα κράτη μέλη να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ευρεία απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ρυθμιστικό πλαίσιο
για τη σύνδεση των ΑΠΕ με τις υπάρχουσες υποδομές στα νερά, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτές, χρειαζόμαστε και συνέργειες με τις τοπικές κοι-
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νωνίες, ούτως ώστε οι ΑΠΕ να αποτελέσουν τελικά τη βασική πηγή ενέργειας,
κυρίως στα νησιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που θα δώσουν ώθηση στην
καθαρή ενέργεια και στις θέσεις εργασίας, που είναι τόσο απαραίτητες σε όλα
τα κράτη μέλη».
3. Ειδικότερα στη συζήτηση για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, απευθυνόμενη στον αρμόδιο Επίτροπο τόνισα το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων, παραθέτοντας τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στη Θεσσαλονίκη.
«Επίτροπε Cañete, η ανακαίνιση των κτιρίων για την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας είναι ένα σπουδαίο εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα και υποχρεωτικά, τόσο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας όσο και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μπορούμε πράγματι να
μειώσουμε τον λογαριασμό των 350 δισεκατομμυρίων από τις εισαγωγές των
καυσίμων. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να φτάσουμε σε έναν ρεαλιστικό στόχο
και είναι, για τον λόγο αυτό, απαραίτητος ο συμβιβασμός ανάμεσα στις μεγάλες
πολιτικές ομάδες.
Οφείλουμε να ξεκινήσουμε, όχι μόνο από τα δημόσια κτίρια αλλά και από τις
περιοχές που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Θα σας αναφέρω μόνο δύο
αριθμούς: στη Θεσσαλονίκη, πέρυσι, σε έρευνα που διενήργησα, το 53% των
νοικοκυριών ανταποκρίνεται με δυσκολία στο κόστος θέρμανσης και το 7%
αδυνατεί να πληρώσει. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα στα
κράτη μέλη να ορίζουν την ενεργειακή φτώχεια, έως ότου φτάσουμε σε κοινό
ορισμό από το Παρατηρητήριο. Είναι ταυτόχρονα σημαντικό να εφαρμόσουμε
ισχυρά φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα για έργα ενεργειακής αναβάθμισης που θα κινητοποιήσουν επενδύσεις αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους
πόρους».
4. Επιπλέον, συντάχθηκα με την πρόταση για την υιοθέτηση μιας σαφούς κλίμακας ενεργειακής απόδοσης, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι είδους
συσκευή αγοράζουν.
«Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το ογδόντα τοις εκατό των καταναλωτών
αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της κλίμακας ενεργειακής απόδοσης στις οικιακές και ηλεκτρικές συσκευές. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτές της χώρας μας δεν γνωρίζουν ότι η πλειονότητα των ηλεκτρικών συσκευών εμπίπτουν
στην κατηγορία Α και πάνω, δηλαδή και το τελευταίο ψυγείο που κυκλοφορεί
στην αγορά είναι στην κατηγορία Α. Σήμερα διορθώνουμε μια στρέβλωση που
προέκυψε μέσα στα χρόνια λόγω τεχνολογικής εξέλιξης. Δημιουργούμε μια ξεκάθαρη κλίμακα που θα καθιστά πλέον σαφές ότι δεν είναι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακά αποδοτικές, μια κλίμακα που θέτει τα δεδομένα στην
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πραγματική τους βάση. Η εισαγωγή της κλίμακας από «Α έως G», αλλά κυρίως
η πρόβλεψη της επικαιροποίησης της κλίμακας των προϊόντων, βοηθά τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα και δίνει κίνητρα στους κατασκευαστές
για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων τους. Με
το νέο σύστημα, σύμφωνα με την πρόβλεψη, μπορούμε να εξοικονομήσουμε
έως και 200 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες τον χρόνο ή, αλλιώς, την ενεργειακή
κατανάλωση της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας μαζί. Κυρίως, όμως,
είναι μεγάλη η ευθύνη μας για τον πλανήτη που θα παραδώσουμε στα παιδιά
μας και αυξάνεται καθημερινά».
5. Στη συζήτηση σχετικά με την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης κατέδειξα την
ανάγκη στήριξης της χώρας μας για τη σταδιακή αντικατάσταση του λιγνίτη
λέγοντας ότι:
«Η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να αποτελέσει όχημα για να δημιουργηθούν δουλειές και για να επωφεληθούν όλοι οι πολίτες, αρκεί να κατορθώσουμε τελικά
να βάλουμε τους πολίτες στην καρδιά αυτής της προσπάθειας. Για αυτό οφείλουμε να δράσουμε άμεσα, όπως είπατε, ιδρύοντας επενδυτικές πλατφόρμες
στα κράτη μέλη, αλλά οφείλει ταυτόχρονα και η Επιτροπή να σεβαστεί τις αρμοδιότητες στο ενεργειακό μείγμα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αντικαθιστούμε
σταδιακά τον λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Χρειαζόμαστε, όμως, στήριξη,
ώστε να εξασφαλίζουμε επάρκεια και ασφάλεια σε ακραίες συνθήκες, επεκτείνοντας για παράδειγμα τη διακοψιμότητα ή διατηρώντας τα δωρεάν δικαιώματα, όπως ψηφίσαμε στην ITRE για την αλλαγή του ETS. Χρειαζόμαστε στήριξη
και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με στοχευμένη κοινοτική χρηματοδότηση αλλά και με ενθάρρυνση των ιδιωτών. Η αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων και των κατοικιών στον Νότο θα μας δώσει δουλειές,
θα δώσει κέρδη, θα μειώσει τον λογαριασμό και θα ωφελήσει την υγεία των
πολιτών, αρκεί να τα εξηγήσουμε όλα αυτά άμεσα, ώστε οι πολίτες να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια».
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6. Στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια επεσήμανα την αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας στρατηγικής που θα μειώνει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, καθώς:
«Η ασφάλεια εφοδιασμού δεν μπορεί να αγνοεί την άμεση αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας. Το νέο νομοθετικό πακέτο, που θα μας προωθήσει η Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου, οφείλει να αντιμετωπίσει επιτόπου την ενεργειακή
φτώχεια. Καταρχάς, χρειαζόμαστε έναν κοινό ορισμό. Δεν είναι: “Όσοι πληρώνουν περισσότερο από το 10% του εισοδήματός τους για ενέργεια”; αυτό δεν
είναι πια μια προσέγγιση που αποδίδει την πραγματικότητα. Όσοι δεν έχουν τα
οικονομικά μέσα, κυρία Επίτροπε, απλώς δεν ζεσταίνονται, απλώς δεν δροσίζονται το καλοκαίρι, απλώς δεν πληρώνουν. Δεν έχουν να πληρώσουν.
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Στην Ελλάδα οι δείκτες μαρτυρούν ότι το 36% των πολιτών αγγίζει την ενεργειακή φτώχεια. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική που θα μειώνει τις τιμές του
ηλεκτρικού ρεύματος, θα αυξάνει την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτιρίων, θα θέτει στόχους σε κάθε κράτος μέλος και θα δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία για χρηματοδότηση, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, το «πακέτο Juncker», αλλά και η συμβολή του ιδιωτικού
τομέα».
7. Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου.
«Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή επάρκεια και η χαμηλότερη τιμή για τους καταναλωτές είναι πράγματι οι πυλώνες για τους οποίους οφείλουμε να εργαζόμαστε. Όμως, πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστές. Σε
πολλά κράτη μέλη, όπως στην πατρίδα μου την Ελλάδα, είμαστε εξαρτημένοι
από έναν και μόνο προμηθευτή για το φυσικό αέριο και έτσι είναι απαραίτητο
να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι, επίσης, μια ευκαιρία για να δώσουμε πρόσβαση στους καταναλωτές σε φθηνή
ενέργεια, καθώς, λόγω της υπερπροσφοράς του LNG, έχει μειωθεί σημαντικά η
τιμή του. Παράλληλα, πρέπει να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε αμέσως
υποστηρικτικές υποδομές αγωγών που θα συνδυάζουν όλες τις μορφές φυσικού αερίου. Ένα τέτοιο παράδειγμα, και θα ήθελα να το ακούσετε αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το έργο της ΔΕΠΑ για την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία
και τη Θράκη· ένα έργο που μπορεί να δώσει φυσικό αέριο σε πρωτεύουσες
νομών, σε μικρότερες πόλεις, σε βιομηχανικές ζώνες, σε μία από τις πιο φτωχές ενεργειακά περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη· ένα έργο μήκους 1.128
χιλιομέτρων, που θα επεκτείνει την ενεργειακή αγορά της Ελλάδας κατά 0,4 δισεκατομμύρια κυβικά εκατοστά και θα προσελκύσει επενδυτές. Χρειαζόμαστε
τη στήριξη όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε
να δώσουμε στους Έλληνες καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια».
8. Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας.
«Κύριε Πρόεδρε, το στοίχημα της ενεργειακής ένωσης αποτελεί οδηγό ώστε το
μείγμα της ενεργειακής πολιτικής να διευρύνει την ασφάλεια των κρατών μελών
και τη συμπληρωματικότητα στην τροφοδοσία. Ειδικά, σε ό,τι αφορά την πατρίδα
μου, την Ελλάδα, είναι ζωτικής σημασίας να μας δοθεί χρόνος ώστε να προχωρήσουμε στη σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη. Αυτό μπορεί να συμβεί με την
παροχή δικαιωμάτων ρύπων στη χώρα μας μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.
Ήδη, ομάδα ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έχει καταθέσει
σχετική τροπολογία στην έκθεση για το σύστημα εμπορίας ρύπων.
Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, το ενεργειακό μείγμα οφείλει να βασίζεται σε διαφοροποιημένους προμηθευτές και θα ήθελα στο σημείο αυτό να θέσω ένα
ερώτημα σχετικά με την ολοκλήρωση, εντός χρονοδιαγράμματος μέχρι το 2019,
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του αγωγού TAP που μεταφέρει αζέρικο αέριο στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η
SOCAR, ως βασικός μέτοχος, προειδοποιεί ότι λόγω των εμποδίων που αντιμετωπίζει με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΣΠΑ, είναι πιθανό να μη συμβάλει στο
έργο. Θα ήθελα, τέλος, να αναφέρω ότι είναι απαραίτητη η ενθάρρυνση της
χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές επειδή σε πολλά κράτη μέλη υπολειπόμαστε του στόχου».
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9. Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη.
«Κύριε Πρόεδρε, εμείς οι καταναλωτές στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα κράτη
μέλη, πρέπει να δούμε τον λογαριασμό να μειώνεται. Αλλά, για να συμβεί
αυτό, είναι απαραίτητη η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, πιλοτική μου πρόταση για την αναβάθμιση των κτιρίων
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στη μάκρο-περιφέρεια Αδριατικής–Ιονίου, η οποία βαθμολογήθηκε με Α άριστα από την Επιτροπή και είμαι σίγουρη ότι θα προχωρήσετε σε αυτό.
Η πρότασή μου προωθεί τη χρηματοδότηση περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά όχι μόνο δημόσια κτίρια αλλά
και κατοικίες, και αυτό σε μια περιοχή που υποφέρει από την ενεργειακή φτώχεια σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό. Ήδη στη Γαλλία, το σχέδιο Junker,
μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, διέθεσε τετρακόσια εκατομμύρια
τα οποία συνέβαλαν στην αναβάθμιση πέντε χιλιάδων κατοικιών, στη δημιουργία έξι χιλιάδων θέσεων εργασίας και στη μείωση της κατανάλωσης σε εννιά
χιλιάδες εξακόσια νοικοκυριά ετησίως. Ξέρουμε ότι γίνεται, μπορούμε να το
κάνουμε στην Ελλάδα, μπορούμε να το κάνουμε παντού!».
10. Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων.
«Υπερψήφισα την έκθεση για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου σχετικά με
τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Η εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής θα εξασφαλίσει
τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των Ευρωπαίων και των μη Ευρωπαίων παραγωγών, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς όσο και σε επίπεδο εξαγωγών.
Με την υπερψήφιση της σημερινής έκθεσης και με την εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής, υποστηρίζουμε τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο χάλυβας στην Ευρώπη, την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μαγνησία,
την Ελευσίνα.
Η συνολική παραγωγή χάλυβα στην Ελλάδα το 2012 έπεσε σε σχέση με το 2007
κατά 58%. Σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, δηλαδή το 2007, η εγχώρια ζήτηση έπεσε κατά 82%. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα επίπεδα του 1962.
Οι ελληνικές εξαγωγές σε σχέση με το 2011 έχουν μειωθεί κατά περίπου 60%, τη
στιγμή που οι δανειακές υποχρεώσεις των τριών μεγαλύτερων εταιριών χάλυβα
στην Ελλάδα, ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Για τους εργαζομένους
σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα της ελληνικής βιομηχανίας η κατάσταση είναι
δραματική.
Είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τη μείωση του
ενεργειακού κόστους και για την προάσπιση του ισότιμου ανταγωνισμού ανάμεσα στις ευρωπαϊκές και τις ξένες χαλυβουργίες».
11. Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση – Καθιστώντας το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020.
«Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή ασφάλεια, η επάρκεια και η χαμηλότερη δυνατή
τιμή είναι για τους καταναλωτές, σε όλη την Ευρώπη, τα ζητούμενα αυτού που
εμείς σήμερα συζητούμε, της Ενεργειακής Ένωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε
γι’ αυτό; Καταρχάς, πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατασκευή δικτύων στη Νο-
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τιοανατολική Ευρώπη, όπου βρίσκεται και η χώρα μου, η Ελλάδα, και να στηρίξουμε, μέσω της Connecting Europe Facility αλλά και του European Fund for
Strategic Investments του πακέτου Juncker, τις προσπάθειες να προχωρήσουν
άμεσα οι διασυνδέσεις, όχι μόνο με την Ιταλία, αλλά και με χώρες, όπως είναι
η Τουρκία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει σημασία να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της πρωτοβουλίας, διότι έτσι θα
αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια.
Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να λειτουργούν σε κάθε χώρα μέλος η εσωτερική
αγορά και ο ανταγωνισμός, δεδομένου ότι το ενεργειακό μείγμα εμπίπτει στην
εθνική πολιτική και δεδομένου ότι οι καθαρές τεχνολογίες είναι απαραίτητες.
Στη χώρα μου, την Ελλάδα, υπάρχει θέμα με την πρόσβαση των ιδιωτών σε όλες
τις πηγές ενέργειας. Οι ιδιώτες παραγωγοί δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στον
λιγνίτη, με αποτέλεσμα αυτή την περίοδο να ευνοούνται λόγω των χαμηλών
τιμών του πετρελαίου έναντι της ΔΕΗ, αλλά τελικά o ανταγωνισμός να μη λειτουργεί και αυτό να το πληρώνουν οι καταναλωτές. Πρέπει, επίσης, να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές ως προς τα διμερή συμβόλαια με τους προμηθευτές. Οι καταναλωτές είναι εκείνοι που πρέπει τελικά να προστατεύσουμε· γι’
αυτούς είμαστε εδώ, ώστε να μπορέσουν, το ταχύτερο δυνατό, να αποκομίσουν
τα οφέλη της Ενεργειακής Ένωσης».
12. Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση – Καθιστώντας το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020.
«Πράγματι δεν αναφέρθηκα στο αέριο, αλλά μπορώ ευχαρίστως να σας απαντήσω ότι σαφώς και είμαι υπέρ του να έχουν όλες οι χώρες μέλη και, σε τελική
ανάλυση, η ίδια η Ένωση, πολλούς και διαφορετικούς προμηθευτές. Με τον
τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μια “δεξαμενή” προμηθευτών φυσικού
αερίου, γεγονός που θα μας επιτρέψει, εν τέλει, να χαμηλώσουμε τις τιμές, κάτι
που θα αποβεί προς όφελος των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη».
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13. Απόφαση που εγκρίθηκε στις 15 Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θερινή δέσμη για
την ενέργεια.
«Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, το ενεργειακό πακέτο είναι πράγματι μια
ευκαιρία για να επανασχεδιάσουμε την αγορά του ηλεκτρισμού, να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα στην Ευρώπη και να αναθεωρήσουμε το
σύστημα εμπορίας ρύπων, ώστε να ενισχύσουμε την ισορροπία ανάμεσα στη
βιομηχανική παραγωγή και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Όμως, θα
ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι η Επιτροπή πρέπει να
παρακολουθεί από πολύ κοντά τον εναρμονισμό των χωρών στην ενιαία αγορά
ενέργειας. Και αυτό αφορά πρωτίστως και κυρίως και τη χώρα μου, την Ελλάδα,
όπου πρέπει τη Δευτέρα, μετά τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου, να προχωρήσει άμεσα στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ώστε να πέσουν οι
τιμές και οι καταναλωτές να έχουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Να σταματήσουν οι πρακτικές του παρελθόντος που απέτρεπαν στους ιδιώτες να μπουν
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στην αγορά ενέργειας και να παράξουν ρεύμα. Η άλλη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αν προσέξουμε τις παραμέτρους του συστήματος εμπορίας ρύπων, μπορεί να έχουμε το
αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα».
14. H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών
τομέων.
«Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος την οποία και συνυπογράφω, γιατί θέλω να υποστηρίξω τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο
χάλυβας στην Ευρώπη, την Ελλάδα, την Ελευσίνα, τη Μαγνησία, τη Θεσσαλονίκη.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Χαλυβουργιών Ελλάδος, η συνολική
παραγωγή το 2012 έπεσε σε σχέση με το 2007 κατά 58%. Σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, δηλαδή το 2007, η εγχώρια ζήτηση έπεσε κατά 82%.
Έχει, δηλαδή, επιστρέψει στα επίπεδα του 1962, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές σε
χάλυβα έχουν μειωθεί κατά 59% μόνο την περίοδο 2011-2014. Θέλω να σας πω
ότι την ίδια ώρα οι τραπεζικές υποχρεώσεις για τις τρεις μεγαλύτερες εταιρίες
χάλυβα στην Ελλάδα ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δραματική πρώτα απ’ όλα για τους εργαζομένους εκεί. Κατά συνέπεια, νομίζω πως είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε
όλες τις δυνατότητες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ώστε να μειωθεί
και η απόσταση ενεργειακού κόστους στα κράτη μέλη, και επίσης να φροντίσουμε ώστε να δημιουργηθεί και να προωθηθεί άμεσα ένα εμπορικό σήμα για
δίκαια προϊόντα χαλυβουργίας κατασκευασμένα στην Ευρώπη».
15. Συνέβαλα ως σκιώδης εισηγήτρια έκθεσης στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD) – Επιτροπή Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας
16. Συνέβαλα ως σκιώδης εισηγήτρια έκθεσης σχετικά με την αποδέσμευση του
δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (2014/2240(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας.
17. Συνέβαλα ως σκιώδης συντάκτρια στη Γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση
όσον αφορά τις προόδους που επιτεύχθηκαν στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας 21-04-2016 - REGI_AD(2016)578466.
18. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία
των εργαζομένων και της βιομηχανίας EU Energy Day στο COP24 | 4.8 δισ. από
την Ε.Ε. για τις περιοχές που βρίσκονται σε μετάβαση από τον άνθρακα.
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Μίλησα στην «Ημέρα Ενέργειας της ΕΕ» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του COP24,
της Διεθνούς Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Κλιματική Αλλαγή στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα την «Ενεργειακή μετάβαση των
περιοχών που εξαρτώνται από τον άνθρακα» με τον Επίτροπο Cañete για την Ενέργεια και τη Κλιματική Αλλαγή και τον Jezry Buzek, πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας
και Βιομηχανίας του ευρωκοινοβουλίου και πρώην πρωθυπουργό της Πολωνίας.
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Στην αρχή της τοποθέτησής μου, έδειξα στους παρευρισκόμενους εικόνες από τα
ορυχεία λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη και έκανα ιδιαίτερη αναφορά σε
στοιχεία που δείχνουν τις επιπτώσεις από τον άνθρακα στην υγεία των πολιτών, καθώς «το προσδόκιμο ζωής στην περιοχή βρίσκεται σε κάθοδο». Διευκρίνισα ότι η
ενεργειακή μετάβαση θα γίνει, όχι όμως με κάθε κόστος για τις τοπικές κοινωνίες. Η
ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις περιφέρειες που στηρίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα στη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, όπως η Δυτική Μακεδονία. Περαιτέρω, ζήτησα από τον Επίτροπο Cañete τη δημιουργία χρηματοδοτικών
σχημάτων προκειμένου να υποστηριχθούν τα τρέχοντα έργα ενεργειακής μετάβασης
και πρότεινε να τεθεί ως προτεραιότητα της Κομισιόν η χρηματοδότηση της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες που εξαρτώνται από τον
άνθρακα. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί οικονομική ευκαιρία, προωθώντας βιώσιμες επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Πρόσθεσε ότι τα περιβαλλοντικά,
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι πολλά και περιλαμβάνουν: καθαρότερο αέρα, καλύτερη ποιότητα εργασίας και βελτιωμένες συνθήκες ζωής. Υπολογίζεται ότι την περίοδο 2020-2030 χρειάζονται ετήσιες επενδύσεις
379 δις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα.
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Κλείνοντας, τόνισα ότι «είμαστε αντιμέτωποι με την ανάγκη και την ευκαιρία να
δημιουργήσουμε 900.000 θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ.».
19. «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε.»: το 1ο forum διεξήχθη στην Κρήτη, το
2ο στο Λανθαρότε, στα Κανάρια Νησιά.
Εκεί επισήμανα, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Κομισιόν για την Ενέργεια,
Dominique Ristori, τις καθυστερήσεις στην κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης
της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι καθοριστικές
και αρκετά προβληματικές.
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Επανέλαβα ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ενεργοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την
έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διασύνδεσης.
20. European Utility Week στη Βιέννη
Τα κράτη μέλη με Περιφέρειες που εξαρτώνται από τον λιγνίτη, όπως η Δυτική Μακεδονία, πρέπει να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για τη μετάβασή
τους στην εποχή μετά τον άνθρακα. Η λύση είναι βιώσιμες, καθαρές μορφές ενέργειας με έμφαση στις Α.Π.Ε.
Την περίοδο 2020-2030 χρειάζονται επενδύσεις 379 δις στην ΕΕ για να πετύχουμε
τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, που αντιστοιχούν σε 900.000 νέες θέσεις
εργασίας. Αυτό ήταν και το θέμα της ομιλίας μου στη Βιέννη κατά τη διάρκεια των
εργασιών της εβδομάδας διαμόρφωσης ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ με στόχο
την ενεργειακή επάρκεια αλλά και τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα.
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Η Δυτική Μακεδονία μπορεί
να απεξαρτηθεί σταδιακά από
τον λιγνίτη με ενίσχυση από το
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης,
με προϋπολογισμό 4,8 δις που
δημιουργεί η ΕΕ στον προϋπολογισμό 2020-2027.
Οφείλουμε άμεσα να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα,
ότι η σταδιακή απεξάρτηση
από τον άνθρακα εκτός από
απαραίτητη για τη ζωή των
ανθρώπων, θα γίνει χωρίς να
αφήσει πίσω της ανέργους.
21. EAGC & CEE Gas Conference στο Βερολίνο
Η αξιοποίηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) ως καύσιμο στη ναυτιλία
είναι μια βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική επιλογή που μειώνει τις
εκπομπές ρύπων που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ.
Μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Φυσικού Αερίου στο Βερολίνο τόνισα ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος αποθήκευσης και μεταφοράς LNG στην Ανατολική
Μεσόγειο, προσελκύοντας επενδύσεις που θα δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις
εργασίας.
22. Εισηγήθηκα την έκθεση περί απλοποίησης των διαδικασιών για έργα ενεργειακών υποδομών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μείωση της γραφειοκρατίας και του διαχειριστικού κόστους στα κράτη μέλη ώστε
να μπορούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα ενεργειακών υποδομών, προωθεί η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο:
“Investment Project in Energy Infrastructure within the European Union” στην οποία
ήμουν εισηγήτρια. Η Έκθεση υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ITRE), με ψήφους 36 υπέρ και 8
κατά, ώστε να προχωρήσει η ανάκληση του Κανονισμού (EΕ) Αρ. 256/2014. Ο συγκεκριμένος κανονισμός υποχρέωνε τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Κομισιόν
τον σχεδιασμό τους για τις επενδύσεις σε έργα ενεργειακών υποδομών. Η ανάκληση
του κανονισμού εντάσσεται στο πλαίσιο γενικότερης βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου ενεργειακών επενδύσεων, καθώς ύστερα από σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, διαπιστώθηκαν σημαντικές επικαλύψεις και μειωμένη αποτελεσματικότητα στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την έγκριση επενδύσεων σε ενεργειακές
υποδομές. Μετά την ανάκληση επιταχύνεται η επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής
Ένωσης.
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23. Υπερψηφίστηκαν οι δέκα τροπολογίες μου για την Κυκλική Οικονομία – Αυξάνονται οι ευκαιρίες για έργα Κυκλικής Οικονομίας από τις Περιφέρειες και
τους Δήμους.
Κατέθεσα δέκα τροπολογίες στην έκθεση για τον ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στην
Κυκλική Οικονομία ως προς την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση έργων με στόχο βιώσιμες λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση τοπικών και περιφερειακών φορέων, ώστε να υλοποιήσουν έργα για την κυκλική οικονομία, αλλά και στη
διεύρυνση της τεχνογνωσίας μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Οι τροπολογίες υπερψηφίστηκαν στην αρμόδια Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι τροπολογίες μου δείχνουν τον δρόμο για καλές
πρακτικές με πιλοτικά προγράμματα, όπως αυτό των αστικών καινοτόμων δράσεων
(Urban Innovative Actions) που χρηματοδότησαν 8 έργα Κυκλικής Οικονομίας στην
Ευρώπη, ένα εκ των οποίων στο Ηράκλειο, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων
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πρακτικών μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου «η έκθεση με τις
τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν δίνει τη δυνατότητα στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να αναζητήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να ωριμάσουν και
να υλοποιήσουν έργα Κυκλικής Οικονομίας μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση
και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. «Η Ελλάδα μπορεί να είναι χώρα υπόδειγμα
οικονομίας μηδενικών αποβλήτων».
24. Σχεδίασα και πρότεινα το πιλοτικό έργο «Καταπολεμώντας την Ενεργειακή
Φτώχεια στη Μάκρο-Περιφέρεια Ιονίου-Αδριατικής» που προκήρυξε η Κομισιόν για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
Η συγκεκριμένη κατηγορία πιλοτικών έργων χρηματοδοτείται απευθείας από τον
κοινοτικό προϋπολογισμό μετά από εξέταση προτάσεων που έχουν τη δυνατότητα
να καταθέσουν οι Ευρωβουλευτές. Το έργο, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου
ευρώ, έχει στόχο να δημιουργήσει ένα υπόδειγμα βέλτιστων πρακτικών στις ανακαινίσεις κτιρίων, καθώς και να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στο ενεργειακό μείγμα της μάκρο-περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου. Στο πλαίσιο του
έργου θα αξιολογηθούν οι διαθέσιμες επιλογές σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών, προκειμένου να προωθηθούν
προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας μεγάλης κλίμακας που θα υλοποιηθούν
σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλά
νησιά σε θέματα τόσο ενεργειακής απόδοσης, όσο και αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, το έργο στοχεύει καταρχάς στην καταγραφή του ενεργειακού αποτυπώματος
των νησιών της μάκρο-περιφέρειας Αδριατικής–Ιονίου. Στη συνεχεία θα προταθούν
συγκεκριμένες διαδικασίες χρηματοδότησης δράσεων και προγραμμάτων καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας με έμφαση στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ) αλλά και την αξιοποίηση καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης που υλοποιούνται από επενδυτικές πλατφόρμες με
τη συμμετοχή Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών.
Όπως σχολίασα επί του θέματος, «Μπορούμε να κάνουμε πολιτική στην πράξη, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας επείγει. Το πιλοτικό έργο που πρότεινα και χρηματοδοτείται από την Κομισιόν, μπορεί να συμβάλει στην καταγραφή και την υπόδειξη λύσεων για τη βελτίωση
της καθημερινότητας χιλιάδων συμπολιτών μας».
25. Έως και 50.000 θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι το 2030
στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με μελέτη που παρουσίασα του Greek
Energy Forum, διά του προέδρου του, Αλέξανδρου Λαγάκου, στην εκδήλωση
για το “Brain Gain” που οργάνωσα στις Βρυξέλλες.
Την εκδήλωση άνοιξε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ τη μελέτη σχολίασαν στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG
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Energy), Γεράσιμος Θωμάς, οι ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη (Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα) και Claude Turmes (εκπρόσωπος Πρασίνων για την Ενέργεια), καθώς και ο
επικεφαλής για την Ανάπτυξη και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον εντός της Υπηρεσίας Υποστήριξης Δομικών Μεταρρυθμίσεων (Structural Reforms Support Service –
SRSS), Kaspar Richter. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αποστολής για την Ελλάδα (Mission
for Greece from the European Commission’s Directorate General for Economy and
Finance), συμμετείχε ο επικεφαλής της, Declan Costello.
Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία συνιστά «παράθυρο ευκαιρίας» για το Πακέτο Καθαρής Ενέργειας, διότι η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να προέλθει κυρίως από
ήπιες πολιτικές στον τομέα της ενέργειας. Μάλιστα, πρότεινα την υιοθέτηση καλών
πρακτικών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, αλλά
και την αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την υιοθέτηση
νέας αξιόπιστης τεχνολογίας. Άλλωστε, όπως υποστήριξε και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αποστολής για την Ελλάδα, Declan Costello, όσα καλείται να υλοποιήσει η
Ελλάδα στον τομέα της Ενέργειας δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου.
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26. Τέλος στη στρέβλωση με την κλίμακα ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών συσκευών.
Ψήφισα τη συμφωνία για την αντικατάσταση της κλίμακας Α, Α+, Α++, Α+++ κ.ο.κ.
από την απλούστερη και κατανοητή από όλους κλίμα Α έως G, βοηθώντας έτσι τους
καταναλωτές να μην πέφτουν θύματα των εταιριών που έως τώρα παρουσίαζαν όλα
τα προϊόντα τους ως ενεργειακά αποδοτικά και με χαμηλή κατανάλωση. Όπως τόνισα
σε παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «διορθώνουμε
μια στρέβλωση που προέκυψε μέσα στα χρόνια λόγω τεχνολογικής εξέλιξης. Δημιουργούμε μια ξεκάθαρη κλίμακα που θα καθιστά πλέον σαφές ότι δεν είναι όλες οι
ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακά αποδοτικές. Μια κλίμακα που θέτει τα δεδομένα
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στην πραγματική τους βάση. Η εισαγωγή της κλίμακας Α έως G, αλλά κυρίως η πρόβλεψη της επικαιροποίησης της κλίμακας των προϊόντων βοηθά τους καταναλωτές
να εξοικονομήσουν χρήματα και δίνει κίνητρα στους κατασκευαστές για περαιτέρω
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων τους.
Η αλλαγή της κλίμακας ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών συσκευών δεν θα προσφέρει μόνο εξοικονόμηση χρημάτων στους καταναλωτές, οι οποίοι ενώ αγόραζαν
προϊόντα Α ενεργειακής κλάσης, δεν έβλεπαν τον λογαριασμό του ρεύματος να μειώνεται, αλλά θα συμβάλει ουσιαστικά και στην προστασία του πλανήτη. Όπως χαρακτηριστικά τόνισα, «Με το νέο σύστημα, σύμφωνα με την πρόβλεψη, μπορούμε να
εξοικονομήσουμε έως και 200 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες τον χρόνο, ή αλλιώς την
ενεργειακή κατανάλωση της Λετονίας, της Εσθονίας και της Λιθουανίας μαζί. Κυρίως,
όμως, είναι μεγάλη η ευθύνη μας για τον πλανήτη που θα παραδώσουμε στα παιδιά
μας και αυξάνεται καθημερινά».
Ολόκληρη η παρέμβασή έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το 80% των καταναλωτών αναγνωρίζουν τη
χρησιμότητα της κλίμακας της ενεργειακής απόδοσης στις οικιακές και ηλεκτρικές
συσκευές. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτές της χώρας μας δεν γνωρίζουν
ότι η πλειονότητα των ηλεκτρικών συσκευών εμπίπτουν στην κατηγορία Α και
πάνω. Δηλαδή, και το τελευταίο ψυγείο που κυκλοφορεί στην αγορά είναι στην
κατηγορία Α.
Σήμερα διορθώνουμε μια στρέβλωση που προέκυψε μέσα στα χρόνια λόγω τεχνολογικής εξέλιξης. Δημιουργούμε μια ξεκάθαρη κλίμακα που θα καθιστά πλέον
σαφές ότι δεν είναι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακά αποδοτικές. Μια κλίμακα που θέτει τα δεδομένα στην πραγματική τους βάση. Η εισαγωγή της κλίμακας Α έως G, αλλά κυρίως η πρόβλεψη της επικαιροποίησης της κλίμακας των προϊόντων βοηθά τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα και δίνει κίνητρα
στους κατασκευαστές για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
προϊόντων τους. Με το νέο σύστημα, σύμφωνα με την πρόβλεψη, μπορούμε να
εξοικονομήσουμε έως και 200 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες τον χρόνο, ή αλλιώς
την ενεργειακή κατανάλωση της Λετονίας, της Εσθονίας και της Λιθουανίας μαζί.
Κυρίως, όμως, είναι μεγάλη η ευθύνη μας για τον πλανήτη που θα παραδώσουμε
στα παιδιά μας και αυξάνεται καθημερινά».
27. Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρία για Επενδύσεις στην Ελλάδα με Ενίσχυση Τεχνογνωσίας
Στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την ψήφιση δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία με παρέμβασή μου υποστήριξα ότι:
«Τα μέτρα για την κυκλική οικονομία, που υιοθετήσαμε σήμερα, δίνουν ένα σαφές
μήνυμα στους πολίτες των χωρών μας, ότι η γραμμική Οικονομία παρέρχεται και
η κυκλική Οικονομία έρχεται. Ναι, μπορούμε πράγματι να έχουμε το ίδιο επίπεδο
ευημερίας χρησιμοποιώντας μόλις το 10% των πόρων. Όμως, δεν μπορούμε να
αγνοήσουμε τη διαφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στα κράτη μέλη. Για παράδειγ-
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μα, η κυκλική οικονομία αποτελεί καθημερινότητα στη Φινλανδία, αλλά σχεδόν
άγνωστο όρο στην Ελλάδα. Και είναι απαραίτητο να βρούμε άμεση πρόσβαση σε
τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Πράγματι, το 49% του ψωμιού καταλήγει στα
σκουπίδια. Στις χωματερές θάβονται πολύτιμα υλικά και μόλις το 1/3 των σκουπιδιών ανακυκλώνονται στην ΕΕ. Τι κάνουμε γι’ αυτό; Χρειαζόμαστε επενδύσεις
στα κράτη μέλη που υστερούν, με σαφή προσανατολισμό στην κυκλική οικονομία
που θα αποδώσουν κέρδη και κυρίως θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, λείπουν
από την ευρωπαϊκή αγορά ανακυκλώσιμα υλικά για συσκευασίες. Χρειαζόμαστε,
κυρίως, τους πολίτες μαζί μας. Να στηρίξουν την κυκλική οικονομία με ευθύνη και
ευαισθησία, με την απόλυτη αίσθηση ότι ο πλανήτης δεν μας ανήκει».
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28. SOS: Δεν υπάρχει άλλο νερό – Με πρωτοβουλία μου παρουσιάστηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο δύο καινοτόμα προγράμματα επαναχρησιμοποίησης του νερού.
Συγκεκριμένα, διοργάνωσα με τη συνεργασία της επικεφαλής της ομάδας εργασίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νερό, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ολλανδίας στο ΕΛΚ και αντιπροέδρου της ΚΟ του ΕΛΚ, Esther De Lange, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να καταστούν ενεργειακά
αυτόνομες οι ορεινές περιοχές αλλά και τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Ειδικότερα,
στη συζήτηση παρουσιάστηκαν:

– η πλωτή πλατφόρμα αφαλάτωσης που λειτουργεί με αιολική ενέργεια, από τον
επίκουρο καθηγητή του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δρ Θεόδωρο Λίλα, το σχέδιο αξιοποίησης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στον Δήμο Νάουσας, μέσω 9 υδροηλεκτρικών σταθμών που μετατρέπουν το πόσιμο νερό σε ενέργεια, ώστε στη συνέχεια να το ξαναδίνουν στο δίκτυο
ύδρευσης, από τον Δήμαρχο Νάουσας κ. Νίκο Κουτσογιάννη.
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην ημερίδα, το πρώτο έργο, η πλωτή πλατφόρμα αφαλάτωσης, κόστους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ έχει λάβει ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση της τάξης του 60,63 %. Το έργο προσφέρει μια βιώσιμη λύση παροχής
νερού στα μικρά νησιά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη στιγμή που το
κόστος τροφοδότησης των νησιών με πόσιμο νερό για το δημόσιο μπορεί να φτάσει
έως τα 24 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Το σχέδιο αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στον Δήμο Νάουσας αναμένει την άδεια του ΛΑΓΗΕ για να ξεκινήσει την
υλοποίησή του. Το εκτιμώμενο κόστος του έργου υπολογίζεται στα 6,7 εκατομμύρια
ευρώ και το όφελος στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το έργο βαίνει προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
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Ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας πως «Δεν υπάρχει άλλο νερό. Η εξοικονόμηση και η επαναχρησιμοποίησή του είναι επιβεβλημένες. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μην έχουμε περεταίρω ρύπανση του
περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, όμως, η επαναχρησιμοποίηση του νερού δίνει επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς της νέας οικονομίας που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας».
Όπως τόνισε και η αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, Esther De Lange, «δεν χρειάζεται να είσαι
μεγάλος για να πετύχεις. Αρκεί να είσαι έξυπνος και οι λύσεις που παρουσιάστηκαν
είναι έξυπνες».
Με αυτήν αλλά και άλλες αντίστοιχες δράσεις, στόχος μου είναι να αναδείξω ότι
υπάρχουν πρωτοπόρες ελληνικές προτάσεις που μπορούν να έχουν απήχηση στο
εξωτερικό και μπορούν να αποτελέσουν βέλτιστες πρακτικές για ανάλογες προτάσεις
και σε άλλες χώρες–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29. Κατέθεσα ερώτηση προς την Επιτροπή για την αποκρατικοποίηση του 66% του
ΔΕΣΦΑ.
Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την
Τετάρτη 30/10/2016 ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα οι συζητήσεις ανάμεσα
στην ελληνική κυβέρνηση και τις εταιρίες SOCAR και Snam για την πώληση του
66% του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου)».
«Πρόσφατα, η ελληνική κυβέρνηση, και συγκεκριμένα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε εισηγηθεί και η ελληνική Βουλή είχε ψηφίσει τροπολογία με την οποία μεταβλήθηκαν όροι της συμφωνίας ανάμεσα στην κρατική
αζερική εταιρεία φυσικού αερίου Socar και το ελληνικό Δημόσιο για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ.
1. Τι συνιστά η Επιτροπή ύστερα από το ναυάγιο της αποκρατικοποίησης, μιας
υποχρέωσης ανειλημμένης στο πλαίσιο του τρίτου ελληνικού προγράμματος;
2. Πότε εκτιμά η Επιτροπή ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένο ετήσιο στόχο για τα
έσοδα από αποκρατικοποιήσεις;».
Ολόκληρη η απάντηση του επιτρόπου Moscovici έχει ως εξής:
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«Μετά από διαδικασία διαγωνισμού που διοργανώθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2013 σύμβαση πώλησης
μετοχών και συμφωνία μετόχων για την πώληση του 66 % των μετοχών στον
ΔΕΣΦΑ, τον μόνο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας και φυσικό μονοπώλιο, έναντι ανταλλάγματος ύψους 400 εκατομμυρίων EUR, στην κρατική εταιρεία πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
(SOCAR). Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεδομένου ότι δεν πληρούνταν όλες οι απαραίτητες κανονιστικές προϋποθέσεις.
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Μετά από πολλές παρατάσεις της προθεσμίας και αρκετούς γύρους συζητήσεων, τόσο η SOCAR όσο και η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσαν δημοσίως την
αποτυχία και την επικείμενη εγκατάλειψη της συναλλαγής κατά τη διάρκεια του
Οκτωβρίου του 2016. Αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ούτε καταγραφεί επισήμως από καμία πλευρά.
Η αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ είναι και θα παραμείνει βασικό στοιχείο του
ελληνικού προγράμματος. Οι συζητήσεις όσον αφορά τα επόμενα βήματα και το
χρονοδιάγραμμα, βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης
του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα, με στόχο την
άμεση επανέναρξη της διαδικασίας και τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της αποκρατικοποίησης του 66% του ΔΕΣΦΑ με πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας, με
τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση».
30. Κατέθεσα ερώτηση στην Επιτροπή για παράταση του μηχανισμού διακοψιμότητας ηλεκτρικού φορτίου πέραν του 2017.
Ολόκληρη η ερώτηση της Μαρίας Σπυράκη και η απάντηση της επιτρόπου ανταγωνισμού, Margrethe Vestager, έχουν ως εξής:
«Παράταση Μηχανισμού Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου»
«Στις 15.10.2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Μηχανισμό Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (διακοψιμότητα) για την Ελλάδα με χρονική διάρκεια τρία
έτη από την ημερομηνία της απόφασης. Ωστόσο, η πρώτη πρόσκληση για συμμετοχή στον μηχανισμό δημοσιεύτηκε στις 29.2.2016. Συνεπώς, ο πραγματικός
χρόνος εφαρμογής του μηχανισμού θα είναι μόλις 1,5 έτος αντί των προβλεφθέντων 3 ετών.
Έχοντας υπόψη ότι:
•

ο μηχανισμός της διακοψιμότητας, όπως εφαρμόζεται σε 7 κράτη μέλη της ΕΕ
(Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία) συμβάλλει στη σταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας στη βάση της αρχής προσφοράς-ζήτησης, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη,
• η διακοψιμότητα συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια του συστήματος,
όπως φάνηκε στις δύο πρόσφατες κρίσεις του ηλεκτρικού συστήματος, για
την αντιμετώπιση των οποίων απαιτήθηκε η ενεργοποίηση της,
ερωτάται η Επιτροπή:
– Με ποια διαδικασία μπορεί να παραταθεί ο εγκεκριμένος Μηχανισμός Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου για τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που
απαιτούνται για την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά;
– Υπό ποιες προϋποθέσεις δύναται να θεσμοθετηθεί ο μηχανισμός της διακοψιμότητας ως μόνιμος μηχανισμός, καθώς αποτελεί αναγκαίο μέτρο για τη
διατήρηση της ευστάθειας του ελληνικού διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος;
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Απάντηση:
Με την απόφασή της σχετικά με τον ελληνικό μηχανισμό διακοψιμότητας (Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου – ΥΔΦ), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτός δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, διότι βάσει της ανάλυσης της Επιτροπής για την ειδική
κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ελληνικό διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα όταν εκδόθηκε η απόφαση, ο μηχανισμός δεν παρείχε πλεονέκτημα στους παρόχους της υπηρεσίας. Σύμφωνα με την απόφαση, η εν λόγω διαπίστωση ισχύει
επί τρία έτη από την ημερομηνία της απόφασης, καθώς το ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας βρισκόταν σε περίοδο μεταρρύθμισης και οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν εν δυνάμει να μεταβάλουν την εκτίμηση της Επιτροπής.
Δεδομένου ότι η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζει την ανάγκη λήψης οποιουδήποτε ενδεχόμενου μέτρου για τη δυναμικότητα, καθώς και
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης, προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανόμενης της εύρυθμης αγοράς εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε
περίπτωση που η Ελλάδα επιθυμεί να παρατείνει την εφαρμογή του μηχανισμού
διακοψιμότητας πέραν του Οκτωβρίου 2017, θα πρέπει να συζητήσει τα σχέδιά
της με την Επιτροπή. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, θα εξετάσει κατά πόσον οιοσδήποτε προτεινόμενος μηχανισμός συνεπάγεται κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο της
μεταρρυθμισμένης ελληνικής αγοράς και, εάν αυτό ισχύει, κατά πόσον η εν λόγω
ενίσχυση είναι συμβατή με τη Συνθήκη. Πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση
της Επιτροπής όσον αφορά τον μηχανισμό διακοψιμότητας, μπορούν να αναζητηθούν στην τελική της έκθεση για την τομεακή έρευνα σχετικά με τους μηχανισμούς δυναμικότητας, η οποία δημοσιεύτηκε το 2016».
31. H αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κατοικιών δίνει δουλειές σε
μας στον Νότο.
Στην παρέμβασή μου στη συζήτηση για την ενεργειακή ένωση, ζήτησα από την Κομισιόν μέτρα για τη στήριξη της Ελλάδας ώστε να προχωρήσει με επάρκεια και ασφάλεια στη σταδιακή αντικατάσταση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή προτείνοντας
ως τέτοια την παράταση της διακοψιμότητας και τη διατήρηση δωρεάν δικαιωμάτων εναέριων ρύπων στην Ελλάδα με βάση την απόφαση της Επιτροπής Βιομηχανίας
(ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ολόκληρη η ομιλία μου έχει ως εξής:
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«Η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να αποτελέσει όχημα για να δημιουργηθούν δουλειές και να ωφεληθούν όλοι οι πολίτες, αρκεί να κατορθώσουμε να βάλουμε
τους πολίτες στην καρδιά αυτής της προσπάθειας. Οφείλουμε γι’ αυτό:
Α. Να δράσουμε άμεσα ιδρύοντας επενδυτικές πλατφόρμες στα κράτη μέλη, αλλά
ταυτόχρονα η Κομισιόν να σεβαστεί τις αρμοδιότητές τους στο ενεργειακό μείγμα.
Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αντικαθιστούμε σταδιακά τον λιγνίτη στην ηλε-
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κτροπαραγωγή, χρειαζόμαστε όμως στήριξη ώστε να εξασφαλίζουμε επάρκεια
και ασφάλεια σε ακραίες συνθήκες, επεκτείνοντας για παράδειγμα τη διακοψιμότητα και διατηρώντας τα δωρεάν δικαιώματα, όπως ψηφίσαμε στην ITRE για
την αλλαγή του ETS.
Β. Χρειαζόμαστε στήριξη και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με στοχευμένη κοινοτική χρηματοδότηση αλλά και ενθάρρυνση των ιδιωτών. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κατοικιών μας δίνει δουλειές σε εμάς
στο Νότο, δίνει κέρδη, μειώνει το λογαριασμό και ωφελεί την υγεία των πολιτών.
Και όλα αυτά πρέπει να τα εξηγήσουμε άμεσα ώστε οι πολίτες να αγκαλιάσουν
αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ».
Το απόσπασμα της απάντησή του Αντιπροέδρου, κου Šefčovič έχει ως εξής:
«Δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι 50 εκατ. Ευρωπαίοι καλούνται να επιλέξουν
αν θα πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ή αν θα αγοράσουν φαγητό για τις
οικογένειές τους. Γι’ αυτό παρουσιάζουμε, κάτι που πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε
μια κοινή προσέγγιση για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την ενεργειακή φτώχεια θα είναι έτοιμο μέχρι το
τέλος του χρόνου. Θα συζητάμε πώς σε συνεργασία με τα κράτη μέλη μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Και πιστεύουμε ότι η ενεργειακή απόδοση είναι ένα σημαντικό μέρος της λύσης και ότι μία νέα αγορά ηλεκτρικού
ρεύματος σχεδιασμένη με αυστηρούς κανόνες και με διαδικασίες που οδηγούν
στην απεμπλοκή μπορεί να είναι ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα, ώστε να
βελτιώσουμε την κατάσταση των πολιτών μας».
32. Ζήτησα την υιοθέτηση ευρωπαϊκής στρατηγικής ώστε να εξασφαλιστεί φθηνή
ενέργεια για όλους, διότι ένας στους τρεις Έλληνες δεν έχει χρήματα για θέρμανση.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Η ασφάλεια εφοδιασμού δεν μπορεί να αγνοεί την άμεση αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας. Το νέο νομοθετικό πακέτο που θα μας προωθήσει η
Κομισιόν στις 30 Νοεμβρίου, οφείλει να αντιμετωπίσει επί τόπου την ενεργειακή φτώχεια. Καταρχάς, χρειαζόμαστε έναν κοινό ορισμό (για την ενεργειακή
φτώχεια).Όσοι πληρώνουν περισσότερο από το 10% του εισοδήματός τους για
ενέργεια αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, αλλά αυτό δεν είναι πια μια
προσέγγιση που αποδίδει την πραγματικότητα. Όσοι δεν έχουν κυρία Επίτροπε,
απλώς δεν ζεσταίνονται, απλώς δεν δροσίζονται το καλοκαίρι, απλώς δεν πληρώνουν. Δεν έχουν να πληρώσουν. Στην Ελλάδα οι δείκτες δείχνουν ότι το 36%
των πολιτών αγγίζει την ενεργειακή φτώχεια. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική που
θα μειώνει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα αυξάνει την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτιρίων, θα θέτει στόχους σε κάθε κράτος μέλος και θα
δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη χρηματοδότηση. Το λεγόμενο ΕΣΠΑ, το πακέτο Juncker, αλλά και
τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα».
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Ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου Bulc έχει ως εξής:
«Τέλος η ενεργειακή φτώχεια! Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ξεκάθαρα αναθέτει την
ευθύνη της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας στα κράτη μέλη.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση, προκειμένου να βοηθήσει
τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
δίκαιο θεσπίζοντας βέλτιστες πρακτικές, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωσή της σχετικά με
τους καταναλωτές. Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω την ευρύτερη συλλογή
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να βελτιώσει και να παρακολουθήσει την ενεργειακή φτώχεια».
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33. Σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη με δωρεάν δικαιώματα ρύπων του θερμοκηπίου για ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα ως το 2030.
Το πρώτο βήμα ώστε η Ελλάδα να αγοράσει χρόνο και να προχωρήσει στη σταδιακή
απεξάρτηση από τον λιγνίτη έγινε σήμερα, καθώς η χώρα μας μπορεί να συμπεριληφθεί μεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ που μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν
δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, CO2, για την ηλεκτροπαραγωγή την
περίοδο 2021-2030. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δίνεται η δυνατότητα στη χώρα
μας να αντικαταστήσει σταδιακά ρυπογόνες μονάδες.
Η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε
συμβιβαστική τροπολογία που συνυπέγραψα, ώστε η χώρα μας να μπορεί να έχει
δωρεάν δικαιώματα ρύπων στο νέο αναθεωρημένο πλαίσιο εμπορίας ρύπων, κάτι
που αρχικά δεν προέβλεπε η πρόταση της Κομισιόν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της Οδηγίας για το σύστημα
εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ETS). Η Κομισιόν αρχικά πρότεινε να συμπεριλαμβάνονται στις χώρες που
μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2,
οι χώρες εκείνες οι οποίες εμφανίζουν ΑΕΠ κάτω από το 60% του μέσου κοινοτικού
όρου το 2013 και σε αυτές περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η
Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Λετονία. Με
τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατέθεσα τροπολογία, προτείνοντας
στα έτη αναφοράς του ΑΕΠ να περιλαμβάνεται και το 2014, ώστε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες που θα λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή. Τη σχετική τροπολογία, που αποτέλεσε τη βάση για το κείμενο που υπερψηφίστηκε, συνυπέγραψαν στην επιτροπή ITRE οι ευρωβουλευτές Esther De Lange,
Μαρία Σπυράκη, Francesc Gambús, Henna Virkkunen και Françoise Grossetête. Ακολούθησε ψηφοφορία για να προχωρήσει η συμπερίληψη της Ελλάδας στις χώρες
που θα λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή ως επίσημη θέση
της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας.
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34. Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες μου για βελτίωση της αποδοτικότητας του
σχεδίου Juncker: Ελλάδα και Νότος στο επίκεντρο.
• Προτροπή στις τοπικές αρχές να παρουσιάζουν υποψήφια έργα στην πλατφόρμα δημοσίευσης υποψήφιων έργων του σχεδίου Juncker.
• Έμφαση στα έργα των τοπικών και περιφερειακών αρχών που προωθούν την
κυκλική οικονομία.
• Αναγκαιότητα ορισμού Επενδυτικών Τραπεζών ώστε να υποστηριχθούν οι
επενδυτικές πλατφόρμες —κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει η Ελλάδα.
• Ενθάρρυνση της συμπληρωματικότητας των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (Σχέδιο Juncker) με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΣΠΑ).
• Ευνοϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς δεν
φαίνονται να αξιοποιούνται χρήματα που έχουν εγκριθεί από το σχέδιο
Juncker για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες που ανέδειξα με τροπολογίες μου, στη γνωμοδότηση για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου Juncker (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων) που ψηφίστηκε σήμερα από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, κατέθεσα έξι τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν στο σύνολό τους, με
στόχο να γίνουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα που υπάρχει
στις χώρες του Νότου όσον αφορά τη μόχλευση των κεφαλαίων του σχεδίου Juncker.
Όπως είναι εμφανές στον απολογισμό, από τα 22,3 δισεκατομμύρια που εγκρίθηκαν
συνολικά στην ΕΕ και αναμένεται να κινητοποιήσουν 127,2 δισεκατομμύρια ως τον
Σεπτέμβριο, η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει μέχρι τον Ιούλιο 595 εκατομμύρια που αναμένεται να μοχλεύσουν 1,38 δισεκατομμύρια ευρώ.
35. Ζήτησα χρόνο ώστε να προχωρήσει η Ελλάδα σε σταδιακή απεξάρτηση από
τον λιγνίτη, μέσω της διάθεσης δικαιωμάτων στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.
Στην παρέμβαση μου στην Ολομέλεια εξέφρασα την αγωνία μου για την ολοκλήρωση
του αγωγού ΤΑΡ, καθώς η SOCAR, ως μέτοχος, προειδοποιεί ότι λόγω των εμποδίων που
αντιμετωπίζει στην αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, μπορεί να μην συμβάλει στο έργο.
Ολόκληρη η παρέμβαση μου, έχει ως εξής:
«Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, το στοίχημα της Ενεργειακής Ένωσης μας οδηγεί
ώστε το μείγμα της ενεργειακής πολιτικής να διευρύνει την ασφάλεια των κρατών μελών και τη συμπληρωματικότητα στην τροφοδοσία. Ειδικά σε ό,τι αφορά την πατρίδα μου την Ελλάδα, είναι κρίσιμο να μας δοθεί χρόνος ώστε να
προχωρήσουμε στη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη, και αυτό μπορεί να
συμβεί με την παροχή δικαιωμάτων ρύπων στη χώρα μας μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Ήδη ομάδα ευρωβουλευτών του ΕΛΚ έχουμε καταθέσει σχετική
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τροπολογία στην Έκθεση για το σύστημα Εμπορίας Ρύπων. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, το ενεργειακό μείγμα οφείλει να βασίζεται σε διαφοροποιημένους
προμηθευτές και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να θέσω το ερώτημα για την ολοκλήρωση του αγωγού ΤΑΡ που μεταφέρει αζέρικο αέριο στην Ευρώπη, εντός
χρονοδιαγράμματος έως το 2019, καθώς η SOCAR ως βασικός μέτοχος προειδοποιεί ότι λόγω των εμποδίων που αντιμετωπίζει με την αποκρατικοποίηση
της ΔΕΣΦΑ, μπορεί να μη συμβάλει στο έργο. Θα ήθελα, τέλος, να πω ότι είναι
απαραίτητη η ενθάρρυνση της χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές, καθώς
πολλά κράτη μέλη υπολειπόμαστε του στόχου. Σας ευχαριστώ».
36. Έγινε θέση του ΕΛΚ η κοινή τροπολογία μας, ώστε να συμπεριληφθεί και η Ελλάδα στις χώρες που λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή.
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροπολογία, ώστε
και η Ελλάδα να συμπεριληφθεί στις χώρες που μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, CO2, για την ηλεκτροπαραγωγή. Μια
τέτοια ρύθμιση θα έχει ιδιαίτερη σημασία διότι ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, βασίζεται στον λιγνίτη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από πρωτοβουλία της Κομισιόν, προχωρά σε τροποποίηση της Οδηγίας για το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που
είναι συνυπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου (ETS). Η Κομισιόν προτείνει
τη δημιουργία ενός Ταμείου για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή. Ως δικαιούχους, η Κομισιόν προτείνει τις χώρες οι οποίες
εμφανίζουν ΑΕΠ κάτω από το 60% του μέσου κοινοτικού όρου το 2013 και σε αυτές
περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η
Πολωνία, η Εσθονία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Λετονία.
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατέθεσε τροπολογία, προτείνοντας στα έτη αναφοράς του ΑΕΠ να περιλαμβάνεται και το 2014, ώστε να συμπεριληφθεί και η
Ελλάδα στις χώρες που λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή. Τη σχετική τροπολογία συνυπέγραψα στην Επιτροπή ITRE με τους ευρωβουλευτές, Esther De Lange, Francesc Gambús, Henna Virkkunen και Françoise
Grossetête και στην Επιτροπή ΕNVI με τον αρμόδιο εισηγητή του ΕΛΚ, Ivo Belet.
Η τροπολογία είναι πλέον επίσημη θέση του ΕΛΚ, μετά από συζήτηση στην Επιτροπή
Έρευνας, Βιομηχανίας και Ενέργειας (ITRE).
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37. Μετά από πρότασή μου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τους ιδιώτες να
επενδύσουν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Συνέργειες ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών με στόχο τα νησιά μας να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία, προβλέπει η γνωμοδότηση
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η σχετική τροπολογία υπερψηφίστηκε μετά από πρόταση
μου, ως εισηγήτρια από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
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Με άλλη τροπολογία, που ομοίως εισηγήθηκα και υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες προώθησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ώστε να επεκταθούν οι επενδύσεις
σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε χώρες με υψηλό ενεργειακό δυναμικό, μεταξύ
των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της απόφασης που ελήφθη στο Παρίσι για την κλιματική αλλαγή, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στις δημόσιες μεταφορές και παράλληλα ενθαρρύνει τους ιδιώτες να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για μείωση των αερίων ρύπων και τον περιορισμό
του φαινομένου του θερμοκηπίου.
38. Ερώτησή μου προς την Κομισιόν για όλες οι ενεργειακές διακρατικές συμφωνίες και απάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας, Μ.Α. Cañete.
Με το νέο πακέτο Ενεργειακής Ασφάλειας, η Κομισιόν ζητά να επιβλέπει προληπτικά τις
Ενεργειακές Συμφωνίες που θα συνάπτουν κράτη μέλη με Τρίτες Χώρες. Αυτό αφορά
όλες τις ενεργειακές συμφωνίες που θα υπογράψει η Ελλάδα από τώρα και στο εξής,
αλλά και όλες τις υπάρχουσες —εφόσον ανανεωθούν— όπως αυτή με τη Ρωσία. Στο ίδιο
νομοθετικό πακέτο η Κομισιόν ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα με νέα έργα αγωγών και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG). Εφόσον οι νέες ρυθμίσεις υιοθετηθούν, τα κράτη μέλη υποχρεούνται
να υποβάλλουν στην Κομισιόν τις Διακρατικές Συμφωνίες πριν τις υπογράψουν, και η
Κομισιόν υποχρεούται να τους απαντήσει μέσα σε χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων.
Η πρόβλεψη αυτή έχει στόχο να μειωθούν οι παραβιάσεις του Κοινοτικού Δικαίου
μέσω των Διακρατικών Συμφωνιών για την ενέργεια, που ως τώρα φτάνουν το 1/3
των συνολικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί.
Ολόκληρη η ερώτηση στον Επίτροπο Cañete έχει ως εξής:
«Επίτροπε Cañete, θα ήθελα να σταθώ στο ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που
υπογράφηκαν στο παρελθόν από κράτη μέλη δεν είναι επαρκείς και ικανοποιητικές. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει μετατόπιση της ευθύνης από τα κράτη μέλη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μετά από αυτή την τοποθέτηση, θα ήθελα να θέσω δύο σύντομα ερωτήματα.
Το πρώτο αφορά στη διαδικασία παράβασης και θα ήθελα να σας ρωτήσω
ποια είναι η διαδικασία που αφορά στις υπάρχουσες συμφωνίες ανάμεσα
στα κράτη μέλη και στις διακυβερνητικές συμφωνίες. Αν ένα κράτος μέλος θελήσει να επεκτείνει μια τρέχουσα συμφωνία, θα πρέπει να πάρει άδεια από
την Κομισιόν; Και αν όχι πώς θα εφαρμόσετε τη στρατηγική της Κομισιόν;
Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το θέμα της βελτίωσης της διασύνδεσης.
Όπως έχετε ήδη επισημάνει, θα επικεντρωθείτε σε όσες είναι σημαντικές. Θέλω
να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό στην πράξη. Θα ενθαρρύνετε
τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα επιχειρησιακά σχέδια εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου προκειμένου να αρχίσουν να αναπτύσσουν είτε
αγωγούς, είτε χώρους αποθήκευσης στα σύνορα; Σας ευχαριστώ».
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Ολόκληρη η απάντηση του επιτρόπου σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες έχει
ως εξής:
«Το έχουμε θέσει στο τραπέζι στο παρελθόν, το ίδιο συμβαίνει και με τις Διακυβερνητικές Συμφωνίες. Τι έγινε; 124 συμφωνίες είχαμε και τι είπαν τα κράτη
μέλη για το 1/3; “Δεν μπορούμε να διαπραγματευθούμε, διότι το άλλο κράτος
δεν επιθυμεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων”, και είχαν δίκιο.
Πηγαίνω τα κράτη μέλη στο δικαστήριο άνευ λόγου. Τώρα θα έχουμε εκ των
προτέρων αξιολόγηση, οπότε θα μπορούμε να πούμε στο κράτος μέλος “Μην
το κάνετε αυτό, ήρθε η ώρα να αλλάξετε τα πράγματα, διότι τώρα έχετε χρόνο
στη διάθεσή σας”. Βέβαια, εάν υπάρχει μια ισχύουσα διακυβερνητική συμφωνία και θέλουν να την επαναδιαπραγματευθούν, θα πρέπει να τηρηθούν οι νέες
ρυθμίσεις».
Τέλος, σχετικά με τις διασυνδέσεις ο Επίτροπος Cañete ανέφερε:
«Διασυνδέσεις. Να σας πω τι γίνεται αρχικά στην αγορά ηλεκτρισμού. Υπάρχουν
υποεπενδύσεις στον τομέα αυτό. Αυτή τη στιγμή η αγορά, οι κοινωφελείς υπηρεσίες δεν επενδύουν τίποτα. Ούτε σε νέους σταθμούς, ούτε στο δίκτυο, ούτε
πουθενά. Συνεπώς, θα πρέπει να δώσουμε ώθηση. Τώρα για το φυσικό αέριο, η
αγορά του φυσικού αερίου βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, λειτουργεί
πολύ καλύτερα, έχουμε τη στρατηγική LNG, δημιουργείται περισσότερος ανταγωνισμός στην αγορά και πιστεύουμε ότι αυτό είναι θετικό. Όμως, τα περισσότερα project γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα, από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε πολύ μικρή στήριξη, περίπου 5,8 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του CEF (Connecting
Europe Facility), και θα πρέπει αυτό το περιορισμένο ποσό να το χρησιμοποιήσουμε πολύ προσεκτικά».
39. Με γραπτή παρέμβαση ζήτησα να αντιμετωπιστεί ισότιμα ο ευρωπαϊκός με
τον εισαγόμενο χάλυβα, ώστε να διατηρηθούν στην Ελλάδα οι θέσεις εργασίας
στη χαλυβουργία.
Ολόκληρη η γραπτή παρέμβαση έχει ως εξής:
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«Υπερψήφισα την έκθεση για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου σχετικά με
τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Η εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής θα εξασφαλίσει
τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαίων και των μη ευρωπαίων παραγωγών, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς όσο και σε επίπεδο εξαγωγών.
Με την υπερψήφιση της σημερινής έκθεσης, με την εφαρμογή του μηχανισμού
συνοριακής προσαρμογής, υποστηρίζουμε τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί
ο χάλυβας στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μαγνησία, στην
Ελευσίνα. Η συνολική παραγωγή χάλυβα στην Ελλάδα το 2012 έπεσε σε σχέση με το 2007 κατά 58%. Σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, δηλαδή
το 2007, η εγχώρια ζήτηση έπεσε κατά 82%. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα
επίπεδα του 1962. Οι ελληνικές εξαγωγές σε σχέση με το 2011 έχουν μειωθεί
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κατά περίπου 60%, τη στιγμή που οι δανειακές υποχρεώσεις των τριών μεγαλύτερων εταιριών χάλυβα στην Ελλάδα, ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Για τους εργαζομένους στο νευραλγικό αυτό τομέα της ελληνικής βιομηχανίας
η κατάσταση είναι δραματική. Είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και για την προάσπιση του
ισότιμου ανταγωνισμού ανάμεσα στις ευρωπαϊκές και τις ξένες χαλυβουργίες».
40. Μιλώντας για την Ενεργειακή Ένωση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. ζήτησα «Να μειώσουμε την τιμή της Ενέργειας για
τον καταναλωτή».
Το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης μου έχει ως εξής:
«Η ενεργειακή ασφάλεια, η επάρκεια και η χαμηλότερη δυνατή τιμή είναι για
τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, αυτό που εμείς σήμερα συζητάμε ως ενεργειακή ένωση. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;
Καταρχάς, να ενθαρρύνουμε την κατασκευή δικτύων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου βρίσκεται και η χώρα μου η Ελλάδα και να στηρίξουμε μέσω του
Connecting Europe Facility αλλά και του European Fund for Strategic Investment
του πακέτου Juncker, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διασυνδέσεις. Όχι μόνο με
την Ιταλία αλλά και με χώρες όπως είναι η Τουρκία και η Π.Γ.Δ.Μ. Έχει σημασία η
Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας. Θα αυξηθεί η ενεργειακή
ασφάλεια. Το δεύτερο, να λειτουργεί σε κάθε χώρα–μέλος η εσωτερική αγορά, ο
ανταγωνισμός. Δεδομένου ότι το ενεργειακό μείγμα είναι εθνική πολιτική και δεδομένου ότι οι καθαρές τεχνολογίες είναι απαραίτητες, στη χώρα μου την Ελλάδα
υπάρχει θέμα στην πρόσβαση των ιδιωτών σε όλες τις πηγές ενέργειας.
Οι ιδιώτες παραγωγοί δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στον λιγνίτη, με αποτέλεσμα
αυτή την περίοδο να ευνοούνται λόγω των χαμηλών τιμών του πετρελαίου έναντι
της ΔΕΗ, αλλά τελικά ο ανταγωνισμός να μη λειτουργεί και αυτό να το πληρώνουν
οι καταναλωτές.
Πρέπει, επίσης, να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές σε διμερή συμβόλαια με
τους προμηθευτές. Τους καταναλωτές πρέπει τελικά να προστατεύσουμε γιατί
για αυτούς είμαστε εδώ, ώστε να απολαύσουν το ταχύτερο δυνατό τα οφέλη από
την ενεργειακή ένωση».
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Δέχεστε μπλε κάρτα από την κα
Visnieska (πολωνή ευρωβουλευτής του κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» που
συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό);
«Θα ήθελα να τονίσω το τμήμα όπου αναφερθήκατε στο φυσικό αέριο. Όταν
προτάθηκε από τον Donald Tusk η Ενεργειακή Ένωση, είχε μιλήσει για κοινές
αγορές αερίου στην Ένωση. Τι σκέφτεστε για αυτό; Μήπως θα ήταν καλός τρόπος να επιδείξουμε αλληλεγγύη; Γιατί σήμερα η Πολωνία είναι από τις χώρες
που πληρώνουν παραπάνω για το ρωσικό αέριο. Παραπάνω από τους Γερμανούς και τους Γάλλους».

49

Κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός:
Δύο δρόμοι για δουλειές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

50

Μαρία Σπυράκη: «Βεβαίως και δεν αναφέρθηκα στο
αέριο, αλλά ευχαρίστως να σας απαντήσω. Είμαι σαφώς υπέρ να έχουν όλες οι χώρες μέλη και τελικά η
Ένωση πολλούς και διαφορετικούς προμηθευτές. Με
τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε ένα pool
(κοινή δεξαμενή) φυσικού αερίου. Με τον τρόπο αυτό
θα μπορέσουμε να χαμηλώσουμε τελικά τις τιμές και
αυτό θα είναι προς όφελος των καταναλωτών σε όλα
τα κράτη μέλη».
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41. Με παρέμβαση απευθύνθηκα προς τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν ζητώντας
άμεση απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για φθηνότερο ρεύμα.
Ολόκληρο το κείμενο της παρέμβασης της έχει ως εξής: «Κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, το ενεργειακό πακέτο είναι πράγματι μια ευκαιρία για να επανασχεδιάσουμε
την αγορά του ηλεκτρισμού, να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα στην
Ευρώπη και να αναθεωρήσουμε το σύστημα εμπορίας ρύπων, ώστε να ενισχύσουμε την ισορροπία ανάμεσα στη βιομηχανική παραγωγή και τη μείωση των αερίων
του θερμοκηπίου. Όμως, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι
η Κομισιόν πρέπει να παρακολουθεί από πολύ κοντά τον εναρμονισμό των χωρών
στην Ενιαία Αγορά Ενέργειας και αυτό αφορά πρωτίστως και κυρίως και τη χώρα
μου, την Ελλάδα, που πρέπει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου να
προχωρήσει άμεσα στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ώστε να πέσουν οι
τιμές και οι καταναλωτές να έχουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Να σταματήσουν οι
πρακτικές του παρελθόντος που δεν επέτρεπαν στους ιδιώτες να μπουν στην αγορά
ενέργειας και να παράξουν ρεύμα. Η άλλη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, αφορά στην
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ας προσέξουμε τις παραμέτρους
του συστήματος εμπορίας ρύπων. Μπορεί να έχουμε το αντίθετο από το επιθυμητό
αποτέλεσμα».
42. Σε ερώτησή μου ο Επίτροπος Ενέργειας απάντησε ότι «Οι Έλληνες πληρώνουν
ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας.»
Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:
«Ενώ η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ, ο
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, δηλώνει ότι «η ΔΕΗ δεν τεμαχίζεται, δεν παραχωρείται ούτε πωλείται», αποκλείοντας κάθε αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, παρά
το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έχει από το 2014 νομοθετήσει την
αποκρατικοποίηση του 30% της εταιρείας.
Παράλληλα, με σειρά από δηλώσεις του, ο κ. Λαφαζάνης έχει εξαγγείλει την
τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ), ενώ έχει εξαγγείλει παρέμβαση του ΥΠΑΠΕ στις αρμοδιότητες και τις
αποφάσεις της ΡΑΕ, με την κατάθεση τροπολογιών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Δεδομένου ότι η ΔΕΗ έχει την αποκλειστική πρόσβαση και εκμετάλλευση των
φθηνών εγχώριων ενεργειακών πόρων (λιγνίτες — υδροηλεκτρικά), την ιδιοκτησία όλων των συναφών υποδομών παραγωγής, όπως τα ορυχεία και οι σταθμοί
παραγωγής, καθώς και την πλήρη κυριότητα και διαχείριση, μέσω των 100%
θυγατρικών της ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, του δικτύου μεταφοράς και του δικτύου
διανομής, και δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες και η ανεξαρτησία της ΡΑΕ προσδιορίζονται από το Γ’ Ενεργειακό Πακέτο, ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι τα παραπάνω σε αρμονία με την νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα με
την Οδηγία 2009/72/EΚ και τους Κανονισμούς 713/2009/EΚ, 714/2009/ΕΚ και
715/2009/EΚ;
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Συνάδουν τα παραπάνω με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας και με τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για
προσιτή, ασφαλή και αειφόρο ενέργεια στο εσωτερικό της ΕΕ;»
Ολόκληρη η απάντηση του επιτρόπου Ενέργειας, Arias Cañete, έχει ως εξής:
«Τα άρθρα 39 και 41 της οδηγίας για το φυσικό αέριο και τα άρθρα 35 και 37
της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια ορίζουν τα καθήκοντα και τις εξουσίες
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και απαιτούν από τα κράτη μέλη να
εγγυώνται την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών και να εξασφαλίζουν ότι οι
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία.
Η αποτελεσματικότητα και η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας
αποτελούν ζωτικής σημασίας παράγοντα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ρύθμισης του τομέα της ενέργειας, καθώς και για τη δημιουργία ισότιμων
όρων ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και, ως εκ τούτου, αποτελούν προτεραιότητα στη δράση επιβολής του νόμου της Επιτροπής.
Οι έλληνες πολίτες και οι ελληνικές εταιρείες πληρώνουν τιμές ενέργειας που
είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τούτο απορρέει επίσης από το γεγονός ότι
η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ, όπου δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί
μια ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά. Ήδη το 2008, η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η οιονεί αποκλειστική πρόσβαση της ΔΕΗ σε λιγνίτη —το φθηνότερο καύσιμο στην Ελλάδα— αντίκειτο στον ανταγωνισμό. Η σχετική απόφαση εκκρεμεί στο δικαστήριο της ΕΕ».
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43. Υπερψηφίστηκε η έκθεση την οποία εισηγήθηκα εκ μέρους του ΕΛΚ για την
Γαλάζια Οικονομία.
Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης συμπεριλαμβάνεται η βασική θέση μου ότι για να
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη Γαλάζια Οικονομία, θα πρέπει τα
κράτη μέλη να θέσουν το κάθε ένα τις δικές τους στοχευμένες προτεραιότητες, ώστε
να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διατίθενται
και να αυξήσουν την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έκανε επίσης δεκτές τις προτάσεις
μου σχετικά με τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, για τον οποίο πρότεινα να δοθεί
έμφαση στην τεχνική της τροποποίησης χρήσης των πλοίων (retrofitting), καθώς και
σχετικά με τον τουρισμό, όπου παρέθεσα ειδικές προβλέψεις με έμφαση στη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σύνδεσή της με τον πολιτιστικό τουρισμό,
ο οποίος αντιστοιχεί στο 40% του πανευρωπαϊκού τουρισμού και συμβάλλει κατά
μεγάλο ποσοστό στο 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
Όλη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη.
Πολλές από τις τροπολογίες που είχαμε εδώ, ήταν επικαλυπτόμενες. Είμαι βέβαιη ότι
μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα και να βρούμε κοινά σημεία και
για τις υπόλοιπες.
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Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα συναντηθήκαμε οι εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων και προσδιορίσαμε τα θέματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και να
εργαστούμε συντονισμένα.
Καταρχάς, εμείς σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είμαστε αντίθετοι με την πρόταση της
δημιουργίας ενός νέου οργανισμού για τη Γαλάζια Οικονομία. Μπορούμε, ωστόσο,
να συμφωνήσουμε ότι ο υπάρχων οργανισμός θα μπορούσε να αναλάβει τις έρευνες
και όλες τις άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες και να έχει υπό την εποπτεία του όλους
τους υφιστάμενους φορείς, αν αυτό θα λειτουργούσε προς τη βελτίωση της Γαλάζιας
Οικονομίας.
Είμαστε επίσης αντίθετοι με τη χρήση χρημάτων από το τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αντ’ αυτού, είναι να εντάξουμε όλα
τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα κάτω από μία στέγη. Υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που θα μπορούσαν να διατεθούν
στην καινοτομία και τη Γαλάζια Οικονομία. Πιστεύουμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τη
χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός όλων των τομέων της Γαλάζιας
Οικονομίας. Δεδομένου ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι, πιστεύουμε ότι αν θέσουμε προτεραιότητες και βάλουμε στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος στοχευμένα προγράμματα, θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης. Με
αυτό δεν εννοούμε ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν τις ίδιες προτεραιότητες.
Δεν εννοούμε ότι πρέπει εμείς να επιβάλουμε τις προτεραιότητες στα κράτη μέλη.
Αυτό που λέμε είναι ότι το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει με σαφήνεια τους
στόχους και τις προτεραιότητές του, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρηματοδότησης που θα λάβει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η γαλάζια οικονομία εξακολουθεί
να είναι ακόμα απλώς μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας εργαστούμε
όλοι μαζί για να την κάνουμε στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι σίγουρη ότι
θα συνεργαστούμε με όλους τους συναδέλφους, ώστε να βρούμε μια συμβιβαστική
λύση για τις τροπολογίες. Όπως είπα και νωρίτερα, ακόμη και στα πιο πιεστικά ζητήματα βλέπω πολλές δυνατότητες για την επίτευξη κοινού εδάφους».
44. Ζήτησα κονδύλια για ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας ως εισηγήτρια του
ΕΛΚ για τη γαλάζια ανάπτυξη.
Στη διεκδίκηση κονδυλίων για τη γαλάζια ανάπτυξη με κατεύθυνση στην ενέργεια, τόσο στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, όσο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και στον τουρισμό, είναι προσανατολισμένη η πρόταση που κατέθεσα, ως εισηγήτρια του ΕΛΚ για την έκθεση που αφορά στην καινοτομία στη
γαλάζια οικονομία με στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης για την έκθεση, τόνισα ότι ο κύριος όγκος
της χρηματοδότησης πρέπει να επενδυθεί στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, της έρευνας και του τουρισμού.
Χωρίς να παραγνωρίζω τη συνεισφορά των παραδοσιακών τομέων στη γαλάζια ανάπτυξη, όπως είναι η αλιεία και ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος για τον οποίο πρότεινα να δοθεί έμφαση στην τροποποίηση χρήσης των πλοίων (retrofitting), πρότεινα
να συμπεριληφθούν στην έκθεση και ειδικές προβλέψεις με έμφαση στη χρηματο-
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δότηση της έρευνας για την ενέργεια και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον
κλάδο της εξόρυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Επίσης, ζήτησα να συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο για την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς και τη σύνδεσή της με τον πολιτιστικό τουρισμό, ο οποίος αντιστοιχεί
στο 40% του πανευρωπαϊκού τουρισμού και συμβάλλει κατά μεγάλο ποσοστό στο
5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
Τις τροπολογίες που κατέθεσα συνυπογράφουν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και πρώην Επίτροπος Βιομηχανίας, Antonio Tajani, και σειρά άλλων
ευρωβουλευτών.
45. Ζήτησα τη μείωση του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών χάλυβα με παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Με μεγάλη πλειοψηφία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόταση ψηφίσματος για προστασία των εργαζομένων και
της βιομηχανίας του χάλυβα στην Ε.Ε., την οποία συνδιαμόρφωσα και συνυπέγραψα.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος την οποία και συνυπογράφω, γιατί θέλω να υποστηρίξω τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο χάλυβας στην
Ευρώπη, την Ελλάδα, την Ελευσίνα, τη Μαγνησία και τη Θεσσαλονίκη. Με
βάση τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Χαλυβουργιών Ελλάδος, η συνολική παραγωγή το 2012 έπεσε σε σχέση με το 2007 κατά 58%. Σε σχέση με τα επίπεδα
πριν από την κρίση, δηλαδή το 2007, η εγχώρια ζήτηση έπεσε 82%. Έχει, δηλαδή, επιστρέψει στα επίπεδα του 1962. Ενώ οι ελληνικές εξαγωγές στον χάλυβα,
έχουν μειωθεί κατά 59%, μόνο την περίοδο 2011-2014. Θέλω να σας πω ότι την
ίδια ώρα οι τραπεζικές υποχρεώσεις για τις τρεις μεγαλύτερες εταιρίες χάλυβα στην Ελλάδα, ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι
η κατάσταση είναι δραματική πρώτα απ’ όλα για τους εργαζόμενους εκεί. Κατά
συνέπεια, νομίζω πως είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ώστε να μειωθεί και η απόσταση
ανάμεσα στο ενεργειακό κόστος στα κράτη μέλη. Επιπλέον, να φροντίσουμε
ώστε να δημιουργηθεί και να προωθηθεί άμεσα ένα εμπορικό σήμα για δίκαια
προϊόντα χαλυβουργίας κατασκευασμένα στην Ευρώπη».
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46. Διατέλεσα εισηγήτρια του ΕΛΚ για τη «γαλάζια ανάπτυξη».
Ορίστηκα αρμόδια εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την
Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας με τίτλο «Καινοτομία στη Γαλάζια Οικονομία: αξιοποιώντας τη δυναμική των θαλασσών και των ωκεανών μας για την απασχόληση και την
ανάπτυξη». Η Έκθεση αυτή θα αποτελέσει βάση για το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020»,
το οποίο αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ετησίως.
Η στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης έχει σαν στόχους:
• την εναρμονισμένη και στοχευμένη θαλάσσια πολιτική
• τη στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, όπως η Μεσόγειος και το Ιόνιο πέ-
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λαγος, –την κοινή προσέγγιση για θέματα όπως η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση των διάφορων θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη νέων
προϊόντων.
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με την μεγαλύτερη ακτογραμμή (16.000 χιλιόμετρα)
και τα περισσότερα νησιά στην Ευρώπη, υπερπροσοντούχοι νέοι παραμένουν
άνεργοι. Η «γαλάζια οικονομία» μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης
και να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τη μεσο-μακροπρόθεσμη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η βιοτεχνολογία,
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υπεράκτια εξόρυξη ορυκτού πλούτου, πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αλιεία, και οι θαλάσσιες μεταφορές.
47. Ομιλία μου στο Clean Energy for EU Islands Inaugural Forum στα Χανιά, όπου
συμμετείχα στις 22-9-2017.
«Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμοι
καλεσμένοι.
Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Ristori για την τιμητική του
πρόσκληση να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον
στόχο που ετέθη στη Μάλτα τον περασμένο Μάιο για καθαρότερη ενέργεια στα
ευρωπαϊκά νησιά. Έντεκα μέρες μετά από μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, η συγκυρία είναι τραγική, αλλά και η πλέον κατάλληλη για να συζητήσουμε την ανάγκη για καθαρότερη ενέργεια εν γένει, αλλά και τον περιορισμό
μονάδων που λειτουργούν με μαζούτ, εν προκειμένω. Όλοι γνωρίζετε το πρόσφατο περιστατικό στον Σαρωνικό με την πετρελαιοκηλίδα που έπληξε το μεγάλο μέρος του παράκτιου μετώπου της Αττικής.
Δεν είναι σίγουρα της παρούσης να αναζητήσουμε τις πολιτικές ευθύνες —οι
οποίες υπάρχουν— αλλά είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε για υπεύθυνες πολιτικές που θα μπορούσαν στο μέλλον να ελαχιστοποιήσουν την εξάρτηση από πηγές ενέργειας όπως το πετρέλαιο, καθώς και να μας επιτρέψουν
να αξιοποιήσουμε τις ενεργειακές δυνατότητες των νησιωτικών περιοχών στην
Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ. Άλλωστε, είναι μία από τις διαπιστώσεις της
πολιτικής διακήρυξης της Μάλτας η ισχυρή εξάρτηση των νησιωτικών περιοχών
σε μη αποδοτικές και κοστοβόρες πηγές ενέργειας. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται μέσα από την ίδια διακήρυξη η ανάγκη αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών
ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες, αλλά και η υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας στα νησιά προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το
ενεργειακό τους προφίλ.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της συζήτησης των υπεύθυνων πολιτικών που θα μας δώσουν καλύτερα αποτελέσματα, θα καταθέσω σήμερα δύο προτάσεις. Η μία
αφορά μάλιστα ένα πιλοτικό έργο, το οποίο έχουμε συντάξει με την ομάδα μου
και έχει εγκριθεί —ύψους 1 εκ. ευρώ— και τη στιγμή που μιλάμε έχει αναρτηθεί
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στο διαδίκτυο η διακήρυξή του. Αφορά ένα έργο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στη μάκρο-περιφέρεια του Ιονίου και της Αδριατικής και έχει
ως στόχο να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές και να ενισχύσει τις δυνατότητες των
νησιωτικών περιοχών να κινητοποιήσουν κοινοτικούς αλλά και ιδιωτικούς πόρους για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. Αυτό θα
καταστεί δυνατό μέσα από την ανάπτυξη και τη συγκέντρωση μικρότερης κλίμακας ομοειδών έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε επίπεδο ομάδων νησιών,
αλλά και από την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των νησιωτικών περιοχών για τη
διεκδίκηση πόρων για ενεργειακές παρεμβάσεις και την αξιοποίηση του υψηλού ενεργειακού δυναμικού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν πολλά
από τα νησιά της ΕΕ.
Μία δεύτερη, ίσως πιο καινοτόμα ιδέα που θα ήθελα να καταθέσω σήμερα εδώ,
έχει να κάνει με την αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών πλατφορμών, οι οποίες θα χρηματοδοτούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε
νησιωτικές περιοχές με σαφή προσανατολισμό την ενεργειακή αυτοτέλεια και
ανεξαρτησία. Ενδεικτικά θα καταθέσω κάποιες ιδέες για τις οποίες θα ήθελα
να ακούσω και την άποψη των υπόλοιπων προσκεκλημένων για το κατά πόσο
μπορούν να συμβάλουν στους στόχους που συζητάμε σήμερα.
Πρώτον: Επενδυτική πλατφόρμα για έργα ΑΠΕ σε νησιά με στόχο τη συγκέντρωση ομοειδών επενδύσεων που θα τις κάνουν ελκυστικές σε ιδιώτες επενδυτές.
Αξιοποιώντας όλα τα είδη των ΑΠΕ όπως, για παράδειγμα, η αξιοποίηση της
γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας σε Μήλο, Νίσυρο και Λέσβο. Ενθαρρύνοντας
τις συμπράξεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, όπου αυτό είναι αμοιβαία
επωφελές. Με business plan και αποδόσεις για να υπάρχει νόημα για τις επενδύσεις.
Δεύτερον: Επενδυτική πλατφόρμα για ενεργειακές αναβαθμίσεις νησιωτικών
λιμένων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και την ποιοτική αναβάθμιση των
περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να εξετάσουμε επενδύσεις που στοχεύουν στη χρήση έξυπνων συστημάτων στις μεταφορές για την εξοικονόμηση και
την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας.
Τρίτον: Επενδυτική πλατφόρμα για τουριστικές επενδύσεις ή αναβαθμίσεις
υφιστάμενων τουριστικών υποδομών με προσανατολισμό την ενεργειακή τους
απόδοση. Όπως άλλωστε διαπιστώνει και η διακήρυξη της Μάλτας, η εποχικότητα των νησιών λόγω τουρισμού είναι κάτι που επιβαρύνει τις ενεργειακές
τους ανάγκες. Με αυτή την πρόταση θα μπορούσαμε να μειώσουμε την επιβάρυνση. Στο ίδιο πνεύμα μπορούμε να δώσουμε και ως κίνητρο συντελεστές
δόμησης σε όσες τουριστικές μονάδες προχωρούν σε ενεργειακή αναβάθμιση
των μονάδων τους. Φυσικά, στις παραπάνω προτάσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν συμπληρωματικά και πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία παράγοντας
ουσιαστικό αποτέλεσμα και δίνοντας πραγματική απόδοση στα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων.
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Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω και το αυτονόητο που φυσικά αφορά στα
έργα ενεργειακής διασύνδεσης των νησιών, τα οποία, ειδικά για την Ελλάδα, θα
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους και κατ’ επέκταση
στη βελτίωση του ενεργειακού τους μείγματος. Αυτές είναι οι προτάσεις μου
στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ
περισσότερα και πολύ καλύτερα έργα για τις νησιωτικές μας περιοχές. Σήμερα
στα Χανιά κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».
48. Συμμετείχα ως ομιλήτρια στην 2η Σύνοδο Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ.
Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας μου:
«Η τοποθέτησή μου σήμερα στηρίζεται στους εξής πυλώνες: Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενέργεια που επηρεάζουν το ενεργειακό σκηνικό στην περιοχή, οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, ή σε κάποιες περιπτώσεις η
έλλειψη αυτών στον τομέα της ενέργειας και οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας
για τη μελλοντική ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Καταρχάς, οποιαδήποτε
συζήτηση γίνεται για την ενέργεια στην Ελλάδα, αναπόφευκτα έχει ως αντικείμενο συζήτησης και τη ΔΕΗ, η οποία από το να είναι απλά ο ελέφαντας στο
δωμάτιο, κινδυνεύει με ευθύνη της κυβέρνησης, δυστυχώς, να γίνει ο μεγάλος
ασθενής ελέφαντας στο δωμάτιο.
Ξεκινώντας από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια, δεσπόζουσα
θέση στην ατζέντα έχει το λεγόμενο Winter Energy Package, το οποίο η Κομισιόν
θέτει ως σημαντική προτεραιότητα τόσο στην ενεργειακή αποδοτικότητα, όσο
και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η εκτίμηση είναι ότι το συνολικό πακέτο
των πολιτικών που προτείνει η Κομισιόν, μπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ της ΕΕ
κατά 1% έως το 2030, προσθέτοντας 190 δις στην οικονομία και δημιουργώντας
έως και 900.000 νέες θέσεις εργασίας.
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Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, μόνο ο στόχος για βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας κατά 30% των υπαρχόντων κτιρίων, μπορεί να δημιουργήσει
400.000 θέσεις εργασίας και να παράγει οφέλη για την οικονομία ύψους 70
δις ευρώ. Τα οφέλη αυτά συνδυάζονται και με την άμεση εξοικονόμηση πόρων
για εισαγόμενα καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι και στην επίτευξη του στόχου της
ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Winter Energy Package
αναγνωρίζει και επενδύει στην ηγετική θέση της ΕΕ στον τομέα τον ΑΠΕ, τόσο σε
επίπεδο παραγωγής καινοτομίας και τεχνολογιών που αξιοποιούν τις ΑΠΕ, όσο
και ως προς το δυνητικό της ενεργειακό δυναμικό σε ΑΠΕ. Ο κλάδος εκτιμάται
ότι απασχολεί περισσότερους από 1 εκ. εργαζόμενους και προσθέτει στην Ευρωπαϊκή οικονομία πάνω από 144 δις ετησίως.
Εδώ, βέβαια, θα ήθελα να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη καλούνται να τις υιοθετήσουν. Όπως θα γνωρίζετε, βάσει της Συνθήκης, το μείγμα της ενεργειακής
πολιτικής παραμένει εθνική αρμοδιότητα, και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Κοινότητας, όσο φιλόδοξη και να είναι, συχνά προσκρούει στη διάθεση αλλά και στις δυνατότητες της εκάστοτε κυβέρνησης να την υλοποιήσει.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από την Πολωνία, η οποία επί πολλά χρόνια είναι το κακό παιδί της ΕΕ σχετικά με την εμμονή της στη χρήση εγχώριου άνθρακα για την εξασφάλιση των ενεργειακών της αναγκών. Σύμφωνα με
μια πρόσφατη έρευνα, η Πολωνία, προκειμένου να αποφύγει τη μετάβαση στη
μετά άνθρακα εποχή, ανέπτυξε μία λιγότερο ρυπογόνο μορφή άνθρακα, τον
λεγόμενο μπλε άνθρακα, ούτος ώστε να παρατείνει τη λειτουργία των μονάδων
της. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, η πολωνική κυβέρνηση εξέφρασε την επιθυμία να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια,
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Κομισιόν για καθαρότερη
ενέργεια.
Στον αντίποδα του παραδείγματος της Πολωνίας βρίσκεται η Γαλλία, η οποία
έχει καταφέρει μέσα σε μία δεκαετία, από το 2005 έως το 2015, να μειώσει
την τελική της ενεργειακή κατανάλωση κατά 10%, ενώ ταυτόχρονα αύξησε το
ΑΕΠ της κατά 8,9%. Μείωσε την ενεργειακή κατανάλωση και χρησιμοποιεί αυτή
την πολιτική ως μοχλό ανάπτυξης. Συνεπώς, υπάρχουν τρόποι να προχωρήσεις
και θεωρώ ότι το «Plan Climat» του Προέδρου Μακρόν για το περιβάλλον δείχνει ότι μπορούν τα κράτη μέλη να αναλάβουν φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την
ενέργεια.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η πραγματικότητα σε κάθε κράτος μέλος προσαρμόζεται αντίστοιχα. Ενδεικτικό είναι το αποτέλεσμα πρόσφατης έρευνας
της European Bank for Reconstruction and Development, σχετικά με τον ρόλο
της Κίνας στην αγορά ενέργειας της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, την
απόκτησης μεριδίου 24% του ΑΔΜΗΕ από κινεζικά συμφέροντα, αλλά και την
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υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στη ΔΕΗ και την China Machinery
Corporation για τη χρηματοδότηση υποδομών εξόρυξης λιγνίτη, η Τράπεζα επισημαίνει την ενίσχυση του ρόλου που μπορεί να παίξει η Κίνα στην ενέργεια
τόσο της Ελλάδας βραχυπρόθεσμα όσο και της ευρύτερης περιοχής σε βάθος
χρόνου. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο επενδυτής κάνει μια επιλογή που δεν
συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές επιταγές.
Έρχομαι τώρα στον ελέφαντα στο δωμάτιο, που δεν είναι άλλος από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2017, η επιχείρηση είναι ζημιογόνα στις 3 από τις 4 δραστηριότητές της, ενώ αναποτελεσματικά κρίνονται
τα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, αλλά και τον μηδενισμό των ελλειμμάτων του λογαριασμού
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δύο τελευταία μέτρα, σύμφωνα με τον
επικεφαλής της επιχείρησης, κο Παναγιωτάκη, φέρονται να επιβάρυναν τα οικονομικά της αποτελέσματα κατά 274,6 εκ. ευρώ. Αν στην εικόνα προστεθούν
και οι ανεξόφλητες οφειλές προς την επιχείρηση, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε
2.5 δις, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα γιατί ο ελέφαντας του δωματίου ξεμένει
από ανάσες. Η ΔΕΗ είναι αυτή την ώρα το μείζον ζήτημα στον ενεργειακό χάρτη
της Ελλάδας.
Οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στη βάση του προγράμματος
προβλέπουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα και, κυρίως, μεγάλες απώλειες μεριδίου αγοράς χωρίς αντίτιμο.
Παραδοτέα Τρίτου Προγράμματος:
Χρηματοοικονομική κατάσταση της ΔΕΗ: Σύμφωνα με τις συστάσεις της ΡΑΕ, το
επίπεδο ΥΔΥ θα αναπροσαρμοσθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017, έτσι ώστε το συσσωρευμένο έλλειμμα της ΔΕΗ να εξαλειφθεί σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα, κατάλληλο τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τους καταναλωτές και οπωσδήποτε
όχι αργότερα από τον Δεκέμβριο του 2022.
ADMIE: Έως τον Ιούνιο του 2017, (i) η ΔΕΗ θα συνεισφέρει 51% του μετοχικού
κεφαλαίου της ADMIE στην HoldCo, (ii) η HoldCo θα προβεί στην επίσημη κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (iii) η πράξη θα
κοινοποιηθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κανονιστική ρύθμιση και
εκκαθάριση των συγκεντρώσεων.
Μηχανισμός δυναμικότητας: Μέχρι τον Ιούνιο του 2017, να κοινοποιήσει η κυβέρνηση εκ των προτέρων έναν νέο μηχανισμό χωρητικότητας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή και περιβαλλοντική βοήθεια.
Ως ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα ήθελα να επαναφέρω κάποιες από τις προτάσεις μας που μπορούν να
συμβάλλουν καταλυτικά στη βελτίωση του ενεργειακού προφίλ της χώρας μας.
Χρειαζόμαστε ιδιωτικές επενδύσεις και αξιόπιστες υποδομές. Για τον ΑΔΜΗΕ
η άποψή μας ήταν μια απλή και ξεκάθαρη λύση και αφορούσε στην ιδιωτικο-
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ποίηση του 66%. Το νέο περίπλοκο σχήμα που έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση ελπίζουμε να εξασφαλίσει στην πράξη τις αναγκαίες υποδομές, αλλά και τις
απαραίτητες διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις στο πλαίσιο της Ενεργειακής
Ένωσης, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί άλλου είδους εξαρτήσεις.
Έργα ενεργειακής διασύνδεσης, όχι μόνο της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και των Δωδεκανήσων με την Κρήτη, της Ικαρίας και της Σάμου με τις
Κυκλάδες, του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα,
μπορούν να υλοποιηθούν και με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να γίνει με σεβασμό στις ευαισθησίες των κατοίκων, μιας και οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν
να πάμε παραπέρα από τα παραδοσιακά φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα.
Στόχος μας, εφικτός κατά τη γνώμη μου, είναι στην Ελλάδα να έχουμε για παράδειγμα ενεργειακά αυτόνομα νησιά. Πρόσφατο άρθρο στο Bloomberg αναφέρει ότι στη Μεγάλη Βρετανία το κόστος παραγωγής ενέργειας από υπεράκτιες
ανεμογεννήτριες έπεσε χαμηλότερα από τα κόστη της πυρηνικής ενέργειας.
Η αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων αποτελεί βασικό
σκέλος της πολιτικής μας πρότασης και για τον λόγο αυτό στο πρόγραμμά μας
περιλαμβάνουμε την παροχή κινήτρου συντελεστή δόμησης για όσες τουριστικές επιχειρήσεις προχωρούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις των μονάδων τους.
Επίσης, για την αναβάθμιση των κατοικιών προτείνουμε έκπτωση φόρου ίση με
40% της δαπάνης που με όλα τα νόμιμα παραστατικά κατέβαλε ο ιδιοκτήτης για
λειτουργική, αισθητική και κυρίως ενεργειακή αναβάθμιση.
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Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη να χρησιμοποιηθούν επενδυτικές πλατφόρμες, που μπορούν να αξιοποιήσουν πόρους από το ΕΣΠΑ, από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου:
• Πρώτον, να συγκεντρωθούν ομοειδείς επενδύσεις για ΑΠΕ σε νησιά, όπως
για παράδειγμα η αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας σε Μήλο,
Νίσυρο και Λέσβο.
• Δεύτερον, να ενθαρρυνθούν επενδύσεις σε νέες τουριστικές μονάδες ή αναβαθμίσεις υφιστάμενων τουριστικών υποδομών με στόχο την υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.
Θα ήθελα να συνεχίσω με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την αγορά
φυσικού αερίου, θέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
1. Την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ με αξιόπιστο επενδυτή που θα δεσμευθεί για
την υλοποίηση του δεκαετούς προγράμματος του ΕΣΦΑ και που θα πετύχει χαμηλό κόστος χρήσης του φυσικού αερίου.
2. Την αναδιοργάνωση της ΔΕΠΑ, προκειμένου να επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στην προμήθεια φυσικού ορίου, με όρους όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικούς προς όφελος των καταναλωτών.
3. Επίσης, προωθούμε την ολοκλήρωση όλων των διεθνών projects για υποδομές
φυσικού αερίου (IGB, νέο σχέδιο South Stream, East Med, LNG Αλεξανδρούπολης κλπ.) και τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων για τη μεγαλύτερη
διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια και τα νησιά (με την ανάπτυξη
οικονομικά βιώσιμων συστημάτων Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας).
Σε ό,τι αφορά τον TAP, τα νέα φαίνεται να είναι θετικά με δεδομένο ότι η υλοποίησή του έχει ξεπεράσει το 50%, μόλις 16 μήνες ύστερα από την έναρξη των
εργασιών, όπως ανακοίνωσε η εργολήπτρια κοινοπραξία. Και αυτό γιατί είναι
συμβατό με τις επιταγές της Κομισιόν για έργα κοινού ενδιαφέροντος, δηλαδή σημαντικά οφέλη για περισσότερα από δύο κράτη–μέλη, την ενίσχυση του
ανταγωνισμού, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης της προσφοράς. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να πληροφορηθούμε υπεύθυνα
πώς σχεδιάζει η κοινοπραξία να υπερβεί τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στην
Ιταλία λόγω της ασύμμετρης αντίδρασης τοπικών φορέων. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να προχωρά η δανειοδοτική διαδικασία για τον αγωγό IGB, ο οποίος
θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή, αλλά και θα προσδώσει
επιπλέον προστιθέμενη αξία στον TAP. Ο TAP και IGB εμφανώς συμβάλλουν περισσότερο στην προώθηση της ενεργειακή ασφάλειας αλλά και τη μείωση των
γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών πιέσεων μέσω της ενέργειας.
Θέλω, τέλος να αναφερθώ και στο φιλόδοξο έργο του αγωγού EastMed. Ένα
έργο με εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης τα 6.2 δις ευρώ και την προοπτική
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να μεταφέρει 10 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Ελλάδα και
την Ιταλία. Ωστόσο, ακούγονται κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο το έργο
αυτό θα μπορέσει να έχει τις εξαγωγικές δυνατότητες που θα το κάνουν σκόπιμο χρηματοοικονομικά, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για
τη ζήτηση σε φυσικό αέριο στις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Αξίζει, όμως, να
δούμε πώς με αφορμή τον EastMed, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ρεαλιστική παραγωγική συζήτηση για την ενεργειακή επάρκεια ανάμεσα στην Ελλάδα,
την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο και ποια μπορεί να είναι η σχέση με την
Τουρκία.
Κυρίες και κύριοι, το στοίχημα για όλους μας στην Ευρώπη είναι να παραμείνουμε πρωτοπόροι στην εκπλήρωση των στόχων του Παρισιού. Η καθαρή ενέργεια είναι ένας πυλώνας αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας. Άλλωστε, όπως
πολύ εύστοχα διακήρυξε ο Πρόεδρος Macron,
«Sur le climat, il n’y a pas de plan B. Car, il n’y a pas de planète B. »
49. Στις 21-04-2018 διοργάνωσα στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέμα «Φυτεύουμε
βιοκαύσιμα–αλλάζουμε την ενέργεια» σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, την Bio-Based Industries και προσκεκλημένους τους επιχειρηματίες από τον χώρο παραγωγής βιοκαυσίμων.
Το κείμενο της ομιλίας μου είχε ως εξής:
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«Θέλω να σας παρουσιάσω την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, αναλύοντας πρώτα την πορεία του κλάδου των βιοκαυσίμων στη χώρα μας, όπως και τη θέση της σε πανευρωπαϊκή κατάταξη. Έπειτα,
θα αναφερθώ στις σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που
επηρεάζουν τον κλάδο. Αυτές βέβαια δημιουργούν άλλες φορές προβλήματα
και άλλες φορές, τις περισσότερες τολμώ να πω, ευκαιρίες. Κλείνοντας, θα παραθέσω συγκεκριμένα παραδείγματα επενδύσεων στον κλάδο των βιοκαυσίμων, καθώς και το πλαίσιο υπό το οποίο αυτές προέκυψαν.
Καταρχάς, όταν αναφερόμαστε σε παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων στην Ελλάδα
αναφερόμαστε αποκλειστικά στην παραγωγή βιοντίζελ, καθώς προς το παρόν
δεν υπάρχει παραγωγή βιοαιθανόλης. Τα βιοκαύσιμα δημιουργούν ευκαιρίες
για δουλειές, τόσο στην παραγωγή της πρώτης ύλης όσο και κατά την επεξεργασία τους.
Περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες αγρότες παράγουν ενεργειακά φυτά στην Ελλάδα σήμερα.
Αυτό που θα πρέπει κυρίως να τονιστεί, είναι ότι ο τζίρος από την πώληση του
βιοντίζελ ανήλθε συνολικά στα 142 εκατομμύρια € εκ των οποίων τα 72 εκατομμύρια € επέστρεψαν στους αγρότες μέσω της συμβολαιακής καλλιέργειας των
ενεργειακών φυτών (ηλίανθος, ελαιοκράμβη, σόγια).
Στην ελληνική επικράτεια, η καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών καλύπτει περί
τα 900.000 στρέμματα γης.
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Μάλιστα, εκτιμάται πως στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών απασχολούνται
πάνω από 27.000 αγροτικές οικογένειες.
Τώρα, όσον αφορά στα στοιχεία που αφορούν το βιοντίζελ στην Ελλάδα:
•
•

•
•

Τα τελευταία 2 χρόνια (κατανομές 2016 και 2017) η προς κατανομή ποσότητα
αυτούσιου βιοντίζελ ήταν 132.000 χιλιόλιτρα.
Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 85 % της συνολικής ετήσιας ποσότητας
βιοντίζελ που αναμιγνύεται με το πετρέλαιο κίνησης. Το υπόλοιπο 15 % που
αντιστοιχεί σε 20.000 χιλιόλιτρα το αγοράζουν απευθείας τα διυλιστήρια,
εκτός πλαισίου κατανομής με ελεύθερη διαπραγμάτευση.
Το ποσοστό ανάμιξης του βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης είναι 7 % κατ’ όγκο.
Στην κατανομή του 2017 συμμετείχαν 12 παραγωγοί εταιρείες,3 εισαγωγικές
εταιρείες και τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εισαγωγείς.
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ας περάσουμε στις πρωτοβουλίες της Κομισιόν,
καθώς και στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση ή έμμεση αναφορά στα βιοκαύσιμα.
Η ισχύουσα Oδηγία για τις ΑΠΕ (οδηγία 2009/28 /ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία (ΕΕ) 2015/1513) θέτει δεσμευτικούς στόχους για το μερίδιο των ΑΠΕ στην
τελική κατανάλωση ενέργειας κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί κυμαίνονται από 10% (Μάλτα) έως 49% (Σουηδία) και αντιστοιχούν σε μερίδιο της
ΕΕ που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 20% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας
έως το 2020.
Στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής που αφορά την πρόοδο στον τομέα των
βιοκαυσίμων τον Ιούνιο του 2015, επισημαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των
κρατών μελών φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχουν τους συνολικούς
στόχους τους για τις ΑΠΕ μέχρι το 2020. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρειάζονται πρόσθετες προσπάθειες σε ορισμένα κράτη μέλη για να προχωρήσουν
πέρα από τους ενδιάμεσους στόχους τους.
Επιπλέον, η Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
• Θέτει ως στόχο το μερίδιο 10% των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών έως το 2020.
• Εισάγει μια σειρά μηχανισμών διασυνοριακής συνεργασίας και κοινά σχέδια
για την προώθηση των ΑΠΕ —μέχρι στιγμής στα κράτη μέλη).
• Καθορίζει τα κριτήρια αειφορίας της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα.
• Το 2015 η Οδηγία για τις ΑΠΕ και η Οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων
(Fuel Quality Directive) αναθεωρήθηκαν για να αναγνωρισθούν οι αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η παραγωγή βιοκαυσίμων όσον αφορά
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης και τις εκπομπές των σχετικών αερίων του
θερμοκηπίου (GHG).
Δεδομένου ότι η Οδηγία ΑΠΕ έχει σχεδιαστεί για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ
για το 2020, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του
μεριδίου τουλάχιστον 27% των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ
έως το 2030.
Η τελευταία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο διευκρίνισε ότι ο
στόχος του 27% πρέπει να είναι δεσμευτικός για την ΕΕ στο σύνολό της, αλλά θα
πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να καθορίζονται νομικά δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι,
προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη.
Τον Ιανουάριο του 2018 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια η τελική πρόταση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ΑΠΕ που ανάμεσα στα άλλα υποστηρίζει ότι:
• Το Κοινοβούλιο δεν θα μειώσει το όριο του 7% για τα βιοκαύσιμα στις μεταφορές (η Επιτροπή είχε προτείνει να μειωθεί από 7% σε 3,8% μεταξύ 2021
και 2030), αλλά αντίθετα να καθορίσει στο 0% τη συνεισφορά βιοκαυσίμων
και βιορευστών, παραγόμενων από φοινικέλαιο από το 2021. Αυτό θα αποκλείει αποτελεσματικά το φοινικέλαιο από το να θεωρηθεί ως ΑΠΕ για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, αποτρέποντας έτσι την αποθάρρυνση της
χρήσης του ως καυσίμου μεταφοράς.
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•

Κατά τον υπολογισμό του στόχου μεταφοράς που πρέπει να πληρούν τα κράτη μέλη, θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που
χρησιμοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών και στη ναυτιλία, καθώς
και στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται στα οδικά οχήματα.
• Οι προμηθευτές καυσίμων στα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν σημαντικά το ελάχιστο μερίδιο των βιοκαυσίμων στην προσφορά τους από 1,5%
(2021) σε 10% (2030).
• Τέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά
με τις επιπτώσεις και τα οφέλη των βιοκαυσίμων στην Ένωση καθώς και στις
τρίτες χώρες.
Στο τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής μου θέλω να αναφερθώ συνοπτικά στις
ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται για επενδύσεις στον κλάδο των βιοκαυσίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε το σχέδιο Juncker και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων από κάποιες επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως η επένδυση στην Creta Farms ή πιο πρόσφατα η σύσταση του
Επενδυτικού Ταμείου Equifund για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας.
Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι ξεκινάει μία πολύ σημαντική χρηματοδοτική πρωτοβουλία στοχευμένη στον αγροτικό κλάδο και τη βιοοικονομία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, που θα τρέξει μέχρι το 2022, η ΕΤΕΠ θα διαθέσει 400 εκ.
ευρώ με στόχο να χρηματοδοτήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δις.
Εκτός αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας θέλω να αναφέρω ακόμα ένα παράδειγμα. Συγκεκριμένα, στο Βίλνιους της Λιθουανίας χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία μίας μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και δημοτικά απορρίμματα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι το έργο συγκέντρωσε πόρους και από τα διαρθρωτικά
ταμεία αλλά και από το Σχέδιο Juncker. Ειδικότερα, από το Ταμείο Συνοχής επενδύθηκαν 139 εκ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων παρείχε δάνειο 190 εκ. ευρώ.
Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν ότι πλέον το μέλλον των χρηματοδοτήσεων
από κοινοτικά χρήματα θα περνάει μέσα από χρηματοδοτικοοικονομικά εργαλεία
και ότι θα πρέπει οι επενδύσεις να είναι βιώσιμες και αποδοτικές για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν».
50. Στις 14-02-2019 διοργάνωσα στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία για την καθαρή ενέργεια: Ευκαιρία για ανάπτυξη και δουλειές».
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας–
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και με την υποστήριξη του ΕΛΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με ομιλίες συμμετείχαν οι κ.κ. Γεράσιμος Θωμάς, αναπλ. γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν, Άγις Παπαδόπουλος,
καθηγητής ΑΠΘ και Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ.
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1.2. Μείωση χρήσης πλαστικών – απόβλητα

66

1. Ξεκίνησα την καμπάνια «Fish or Plastic – Ψάρι ή Πλαστικό» για τη μείωση των
πλαστικών μιας χρήσης. Την καμπάνια εγκαινίασα με συζήτηση που διοργάνωσα τον Ιούνιο 2018 στις Βρυξέλλες με θέμα: «ψάρια ή πλαστικό; Τα πλαστικά
μιας χρήσης καταλήγουν στο πιάτο μας» σε συνεργασία με τις ευρωβουλευτές
Henna Virkkunen από τη Φινλανδία και Sofia Ribeiro από την Πορτογαλία και το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικρών Νησιών. Την πρωτοβουλία των τριών ευρωβουλευτών —που προέρχονται από νησιωτικές χώρες— στήριξε από την πρώτη στιγμή ο
Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Jyrki Katainen, εμπνευστής και αρμόδιος της στρατηγικής για τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών. Ο κος Katainen, ως βασικός
ομιλητής της εκδήλωσης, τόνισε πως η ανακύκλωση των πλαστικών θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και σημείωσε την ανάγκη να ενημερωθούν οι πολίτες για
τις επιπτώσεις της χρήσης των πλαστικών μίας χρήσης. Επισήμανε, μάλιστα, πως
ο κοινοτικός προϋπολογισμός 2020-2027 διαθέτει 5 δις για τη διαχείριση των
αποβλήτων που θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Στην εκεί παρουσίαση
τόνισα ότι ειδικά τα νησιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο πλαστικών μίας
χρήσης που καταλήγουν ως απορρίμματα θαλάσσης και μέσω των ψαριών που
τα καταναλώνουν στη διατροφική αλυσίδα. Όπως ανέφερα, «Η Επιτροπή πρότεινε μια Οδηγία για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον, δεδομένου ότι δέκα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης αποτελούν το 70%
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των απορριμμάτων στη θάλασσα στην ΕΕ. Αποτσίγαρα, δοχεία τροφίμων, μπουκάλια, τσάντες, κύπελλα-καπάκια, μπαλόνια, καλαμάκια, μπατονέτες, περιτυλίγματα και προϊόντα υγειονομικής εφαρμογής μπορούν να αντικατασταθούν με
καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις που έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Αυτό
καθιστά μια οικονομική ευκαιρία, αφού μπορούν να δημιουργηθούν 30.000 νέες
βιώσιμες θέσεις εργασίας.».

Την πρωτοβουλία ακολούθησαν παράλληλες εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκά νησιά
σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Η αρχή έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2018
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αμμουλιανή Χαλκιδικής, με παράλληλες
εκδηλώσεις την ίδια ημέρα στις Αζόρες και στη Φινλανδία.
Στην Αμμουλιανή σε συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη καθαρίσαμε σε συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη και με τη συνδρομή μαθητριών από το 28o
Λύκειο Θεσσαλονίκης και μαθητών του Φάρου του Κόσμου την παραλία που
βρίσκεται δίπλα από το λιμάνι του νησιού. Εν συνεχεία, ακολούθησε συνάντηση με τους επαγγελματίες της περιοχής, στην οποία τους ενημέρωσα για τα
οφέλη της αποφυγής των πλαστικών μιας χρήσης.
Σε συνέχεια της καμπάνιας ορίστηκα εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εκπροσωπώντας την Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, στη νομοθεσία για τον περιορισμό των επιπτώσεων των πλαστικών στο
περιβάλλον. Η έκθεση που εκπονώ αυτή τη στιγμή για το θέμα εντάσσεται στη
στρατηγική της Κομισιόν για τη μείωση της χρήσης των πλαστικών που μεταξύ
άλλων έχει ως στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης των συσκευασιών κατά 65%
έως το 2025 και κατά 70% μέχρι το 2030 και έναν ειδικό στόχο ανακύκλωσης
πλαστικών συσκευασιών κατά 50% έως το 2025, 55% μέχρι το 2030, με έτος
αναφοράς το 2010.
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2. Παρέμβασή μου για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries).
24-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-24(13.2)
«Κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη μπορεί να μην είμαστε πρωταθλητές στη ρύπανση
των πλαστικών, αλλά παράγουμε εκατόν πενήντα χιλιάδες τόνους κάθε χρόνο
και τους πετάμε στη θάλασσα και, αν δεν ληφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες
τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διεθνές επίπεδο, το 2050 θα έχουμε περισσότερα πλαστικά από ψάρια στις θάλασσές μας. Σήμερα, βεβαίως, υπάρχει
ο στόχος της ανακύκλωσης των πλαστικών κατά 65% έως το 2025 σε ό,τι αφορά
τις συσκευασίες και κατά 70% ως το 2030, όπως υπάρχουν και άλλοι επιμέρους
στόχοι. Εκείνο, όμως, που έχει σημασία και επείγει είναι να προχωρήσουμε σε
άμεσες εναλλακτικές λύσεις και να αντικαταστήσουμε τα συμβατικά πλαστικά
μίας χρήσης με εκείνα που βιοαποδομούνται ή με εκείνα που μπορούν να γίνουν λιπάσματα. Οφείλουμε να αλλάξουμε και το μοντέλο του καταναλωτή. Για
τον λόγο αυτό, έχω εγκαινιάσει με τις συναδέλφους Virkkunen και Ribeiro, και
με την υποστήριξη του Αντιπροέδρου Katainen, την καμπάνια «Fish or Plastic».
Πρέπει να αλλάξουν οι καταναλωτές. Κυρίως, όμως, πρέπει οι κυβερνήσεις να
υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν άμεσα σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων
με στόχο την κυκλική οικονομία και, τελικά, την αντικατάσταση των πλαστικών
είτε με ανακυκλώσιμα είτε βιοαποδομούμενα πλαστικά».
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3. Συμμετείχα ως σκιώδης συντάκτης στη γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.
27-09-2018 - ITRE_AD(2018)625401 4. Οργάνωσα σε συνεργασία με τους ευρωβουλευτές Jytte Guteland και Fredrick
Federley Σεμινάριο για την αξιοποίηση των αποβλήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι 80 πλαστικές σακούλες που βρέθηκαν στην κοιλιά άλλης μιας νεκρής φάλαινας
είναι η απόδειξη ότι οι θάλασσές μας πρέπει να καθαρίσουν το γρηγορότερο από τα
πλαστικά. Στο Ευρωκοινοβούλιο συνδιοργανώσαμε με τους συναδέλφους μου Jytte
Guteland και Fredrick Federley, με κεντρικό ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Jyrki Katainen, σεμινάριο για την αξιοποίηση των αποβλήτων, που περιλαμβάνει την
ανακύκλωση και την αντικατάσταση των πλαστικών με βιοδιασπώμενα προϊόντα.
Τα σχήματα EPR (Extended Producer Responsibility) που υπάρχουν σε 26 απ’ τα 28
κράτη μέλη (και στην Ελλάδα) μπορούν να συμβάλλουν ώστε τα πλαστικά να μην
καταλήγουν στο πιάτο μας.
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5. Παρενέβην στη συζήτηση με θέμα: Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας – Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού –
Απόβλητα – Υγειονομική ταφή των αποβλήτων – Διαδικαστικοί κανόνες στον
τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων.
16-04-2018 - P8_CRE-REV(2018)04-16(21)
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«Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Vella, η κυκλική οικονομία είναι μια οδός για να περιοριστεί η πίεση προς τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη μας και στις
πρώτες ύλες, για να μειωθεί η ενεργειακή δαπάνη και τελικά για να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όμως, —δεν είναι εδώ ο
Αντιπρόεδρος Timmermans— δεν είμαστε όλοι πρωταγωνιστές. Εγώ προέρχομαι από μία χώρα που μαζί με άλλες εννέα, έχει πάρει παράταση ως προς τη
συμμόρφωση με το πλαίσιο για τους υγειονομικούς χώρους ταφής. Ωστόσο, η
πρόβλεψη ότι μέχρι το 2030 θα σταματήσουν να πηγαίνουν στις χωματερές όλα
τα απορρίμματα που θα μπορούν να ανακυκλωθούν και ότι θα υπάρχει ενιαίος
τρόπος αποτίμησης των υγειονομικών χώρων ταφής βοηθά στην προσαρμογή.
Είναι, όμως, ανάγκη να αλλάξουν οι συνήθειες των πολιτών, είναι ανάγκη να
αλλάξει ο προσανατολισμός των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και
εδώ θα μιλήσω για ένα σπουδαίο παράδειγμα από το Vilnius της Λιθουανίας,
όπου χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας από
βιομάζα και δημοτικά απορρίμματα, σε επίπεδο, μαζί με το σχέδιο Juncker, μαζί
με το Ταμείο Συνοχής, περισσοτέρων από 300 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Σε
αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, τέτοιες πρακτικές πρέπει να υιοθετήσουμε».
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6. Συμμετείχα στη συζήτηση για την Υγειονομική ταφή των αποβλήτων (A80031/2017 - Simona Bonafè).
14-03-2017 - P8_CRE-REV(2017)03-14(7.5)
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«Κύριε Πρόεδρε, τα μέτρα για την κυκλική οικονομία που υιοθετήσαμε σήμερα
δίνουν ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες των χωρών μας, ότι η γραμμική οικονομία παρέρχεται και η κυκλική οικονομία έρχεται. Ναι, μπορούμε πράγματι να
έχουμε το ίδιο επίπεδο ευημερίας χρησιμοποιώντας μόλις το 10% των πόρων.
Όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη διαφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στα
κράτη μέλη. Για παράδειγμα, η κυκλική οικονομία αποτελεί καθημερινότητα
στη Φινλανδία αλλά σχεδόν άγνωστο όρο στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο
να έχουμε άμεση πρόσβαση σε τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Πράγματι, το
49% του ψωμιού καταλήγει στα σκουπίδια, στις χωματερές θάβονται πολύτιμα
υλικά και μόλις το 1/3 των σκουπιδιών ανακυκλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι κάνουμε γι’ αυτό; Χρειαζόμαστε επενδύσεις στα κράτη μέλη που υστερούν,
με σαφή προσανατολισμό στην κυκλική οικονομία, που θα δώσουν κέρδη και
κυρίως δουλειές. Για παράδειγμα, λείπουν από την ευρωπαϊκή αγορά ανακυκλώσιμα υλικά για συσκευασίες. Χρειαζόμαστε κυρίως τους πολίτες μαζί μας,
να στηρίξουν την κυκλική οικονομία με ευθύνη και ευαισθησία, με την απόλυτη
αίσθηση ότι o πλανήτης δεν μας ανήκει».

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

1.3 Κλιματική αλλαγή
1. Με παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησα στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεπείγουσα
παρέμβαση για την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών
από τις καταρρακτώδεις βροχές στη δυτική Αττική.
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1,3 δις ευρώ για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών από την κλιματική
αλλαγή έχει στη διάθεση της η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα επισήμανε η αρμόδια
Επίτροπος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κυρία Corina Cretu, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης που διεξήχθη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τις καταρρακτώδεις βροχές στη Δυτική Αττική που προκάλεσαν τον θάνατο 23
συμπολιτών μας και τεράστιες υλικές ζημιές. Σε συνεργασία με τον επικεφαλής της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κο Μανώλη Κεφαλογιάννη, και την Ευρωβουλευτή, κα Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, αφού
ήδη εξασφαλίσαμε τη στήριξη του συντονιστή του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, κου Lambert van Nistelrooij, και της επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας του ΕΛΚ, κας E. Gardini, παρενέβημεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και τονίσαμε την ανάγκη για ευελιξία στη στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεπείγουσα παρέμβαση για την Ελλάδα.
Αναλυτικά η παρέμβαση μου:
«Κυρία επίτροπε έρχομαι από τη Δυτική Αττική, πριν από λίγο προσγειώθηκα
στις Βρυξέλλες. Πήγε εκεί ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης για δεύτερη φορά. Αυτά που είδαμε δεν μπορούν να περιγραφούν. Σπίτια βυθισμένα στη λάσπη, άνθρωποι που έχασαν τους συγγενείς τους,
τους φίλους τους, υποδομές κατεστραμμένες, δρόμοι απροσπέλαστοι, ούτε καν
καθαρό νερό δεν υπάρχει. Δεν είναι η ώρα να επικεντρώσουμε στις ευθύνες.
Είναι κυρίως η ώρα να αποφασίσουμε τι να κάνουμε και σε αυτό το ερώτημα
φαίνεται πως εδώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις συναινούμε, ξεκινώντας από την
ανάγκη να επιδείξουμε ισχυρή πολιτική βούληση, ώστε αυτό να μεταφραστεί
σε επιπλέον πόρους και ενίσχυση της Ελλάδας μπροστά σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Εξηγώ. Προτείνω, όπως άνοιξε τη συζήτηση ο κύριος Lambert van
Nistelrooij και τη συνέχισε ο κύριος Κύρκος, την αναθεώρηση του Κανονισμού
που αφορά στο ταμείο αλληλεγγύης. Ζητάμε από την Κομισιόν περισσότερη
ευελιξία, ανάλογα με τις περιστάσεις και να μην εμείνει στον κανονισμό του
1.5% του ΑΕΠ ανά περιφέρεια. Προτείνω να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες για επιπλέον χρηματοδότηση της Ελλάδας πέρα από ταμείο αλληλεγγύης,
όπως έγινε στην Ιταλία. Τέλος, προτείνω να έχουμε ανεξάρτητες διαδικασίες
από την ενεργοποίηση του ταμείου αλληλεγγύης για να μην υπάρχει εθνική
συμμετοχή σε έργα αντιπλημμυρικά, σε έργα πρόληψης αλλά και σε έργα αποκατάστασης σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Ελλάδα χρειάζεται απτή απόδειξη
της αλληλεγγύης μας και είναι απαραίτητο να τη δείξουμε σήμερα».
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2. Συμμετείχα στη συζήτηση για τη Διπλωματία στον τομέα του κλίματος.
02-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-02(19)
«Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Cañete, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος
διεθνής παίκτης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και, για τον λόγο
αυτό, η κλιματική διπλωματία είναι το εργαλείο που οφείλει να λειτουργεί δυναμικά και συγχρόνως να λειτουργεί οριζόντια σε όλες τις πολιτικές μας δράσεις. Η κλιματική διπλωματία της Ένωσης οφείλει να αποκτήσει επαγγελματικό
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χαρακτήρα, να ενισχυθεί οικονομικά, να εξελιχθεί πιο συνεκτικά και συντονισμένα, ώστε η διάσταση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να είναι
παντού: στην ασφάλεια, στη μετανάστευση, στις εμπορικές συμφωνίες, στις
ξένες επενδύσεις, παντού. Ένα πεδίο στο οποίο θα δοκιμαστεί η κλιματική αλλαγή είναι και το πεδίο της μετανάστευσης, και εκεί η κλιματική διπλωματία
της Ένωσης πρέπει να είναι παρούσα, όχι μόνο για να εξασφαλίσει τους πολίτες
της Ένωσης, αλλά και για να εξασφαλίσει τους πολίτες που θα είναι έτοιμοι
να μεταναστεύσουν, λόγω των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν από την
κλιματική αλλαγή.
Τέλος, είπε ο Επίτροπος, δεν πάμε πίσω από το Παρίσι. Η κλιματική διπλωματία
είναι απαραίτητη για να επιβραβεύει ή και να επισημαίνει αβλεψίες και εντός
της Ένωσης και πρέπει να αρχίσουμε από εμάς».
3. Έκθεση ως σκιώδης εισηγήτρια σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών και των
πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την
κλιματική αλλαγή (2017/2006(INI)).
4. Παρουσίασα στο Ευρωκοινοβούλιο τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων
της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική
αλλαγή.
12-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-12(21)
«Κυρία Πρόεδρε, ως σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε αυτή την έκθεση θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να θυμίσω στο Σώμα ότι 359 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες, σχεδόν το 72,5% του
πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μένουν σε πόλεις. Εκεί είναι ορατές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι καταιγίδες, οι
πλημμύρες, οι ξηρασίες, η διάβρωση του εδάφους. Στη χώρα μου, την Ελλάδα,
είχαμε 23 νεκρούς πριν από λίγο καιρό, μετά από καταστροφικές πλημμύρες.
Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτή η καταστροφή, αν υπήρχε ο κατάλληλος
σχεδιασμός και οι κατάλληλες υποδομές.
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να ακούσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στις πόλεις, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην καινοτομία για καθαρές πηγές ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά και
σε έργα υποδομής. Οφείλουμε, τώρα που μειώνονται οι πόροι, να προσπαθήσουμε να έχουμε τη χρήση των πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και από το Connecting
Europe Facility αλλά και από το Horizon2020».
5. Συμμετείχα στη Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23).
03-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-03(13)
«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Cañete, στη Βόννη ένα από τα κύρια θέματα
συζήτησης θα είναι η κλιμάκωση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της
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κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της. Είναι αλήθεια πως ο κοινός στόχος
για την κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση για το
περιβάλλον είναι φιλόδοξος και ενδεχομένως να μην είναι αρκετός, αν και εδώ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ήδη δεσμευτεί να δαπανούμε το 20% του προϋπολογισμού μας σε σχετικούς με το περιβάλλον στόχους.
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Ωστόσο, είναι πολύ κρίσιμο να δούμε πώς γίνεται η εφαρμογή αυτής της δέσμευσης,
ειδικά στα κράτη μέλη. Η αγωνία για την απώλεια θέσεων εργασίας από τομείς στους
οποίους υπάρχουν δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πρέπει να αντικατασταθεί από την απάντηση που θα δώσουμε με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων
εργασίας σε νέες τεχνολογίες. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε μια πολιτική
που θα ενισχύει έργα και υποδομές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Μια στοχευμένη πολιτική που θα δημιουργήσει βιώσιμες αγορές και έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε ελκυστικοί και για πόρους από τον ιδιωτικό τομέα. Τα παραδείγματα είναι πολλά: η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις μεταφορές, η περαιτέρω προώθηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των κτιρίων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εμείς εδώ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε, με ή και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, να συνεχίσουμε
να διαδραματίζουμε ηγετικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του Παρισιού. Το χρωστάμε στα παιδιά μας».
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6. Συμμετείχα στη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα «Πολιτική συνοχής»
και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των
σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων».
02-05-2018 - P8_CRE-REV(2018)05-02(24)
«Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σήμερα παρά ποτέ είναι ιδιαίτερα επίκαιρο
να συζητήσουμε για τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς φαίνεται πως τα χρήματα
του Ταμείου Συνοχής μειώνονται, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι προκλήσεις
και για βιώσιμες μεταφορές και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο σήμερα παρά ποτέ τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, είτε είναι το Ταμείο Συνοχής, είτε είναι το
EFSI του σχεδίου Juncker, είτε είναι το Connecting Europe Facility, είτε είναι μαζί
και ο ιδιωτικός τομέας. Οι βιώσιμες μεταφορές πρέπει να δίνουν έμφαση στους
σιδηροδρόμους, κάτι που συχνά παραλείπουμε εδώ, αλλά παραλείπουν και τα
κράτη μέλη.

Πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψη μας ταυτόχρονα και το ενεργειακό μείγμα
των μεταφορών. Σίγουρα, υποδομές που μιλούν για ηλεκτροφόρτιση αυτοκινήτων, υποδομές που αναφέρονται σε ξηρά ηλεκτροδότηση των ελλιμενισμένων
πλοίων αλλά και η διεύρυνση της χρήσης του LNG, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδιαίτερα σε βιοκαύσιμα, διευκολύνουν τους τελικούς χρήστες και κάνουν τις μεταφορές περισσότερο βιώσιμες.
Είναι, λοιπόν, ανάγκη, πέρα από τον σχεδιασμό των υποδομών, να δούμε την
παράμετρο της βιωσιμότητας του ενεργειακού μείγματος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που περιλαμβάνονται και στο νέο πνεύμα του προϋπολογισμού από το 2020-2027».
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7. Συμμετείχα στη συζήτηση με θέμα: Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (A8-0003/2017).
15-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-15(8.4)
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«Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα το Σώμα για την υιοθέτηση
της τροπολογίας 149 που δίνει στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, τη δυνατότητα να
επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, στο πλαίσιο
της αναθεώρησης της οδηγίας για το Σύστημα Εμπορίας Εναέριων Ρύπων. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 27 συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λα-
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ϊκού Κόμματος, χωρίς τους οποίους δεν θα κατορθώναμε να συγκεντρώσουμε
τις 38 υπογραφές για να γίνει σήμερα η τροπολογία απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Χάρη στην τροπολογία 149, η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει
στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και έτσι διορθώνεται η στρέβλωση, ενθαρρύνεται
στην πράξη η σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη και μπορούμε, με περισσότερη άνεση, να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κυρίως, όμως, έχουμε την έμπρακτη
αλληλεγγύη των συναδέλφων μας, ως απάντηση στον ευρωσκεπτικισμό και τον
λαϊκισμό και σε όλους εκείνους που δεν αναγνωρίζουν ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσουμε την πρόοδο, την ποιότητα της ζωής μας, την
ασφάλεια των πολιτών, αλλά και τις θέσεις εργασίας».
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 Άξονας 2ος : Ψ
 ηφιακή οικονομία – Ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας – Επιχειρείν
1. Συμμετείχα στη συζήτηση που οργάνωσε η Κομισιόν μαζί με την Επίτροπο για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία Mariya Gabriel στο Delphi
Economic Forum 2019.
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Το κείμενο της ομιλίας μου είχε ως εξής:
«Οι εκλογές έρχονται και ο φόβος για την άνοδο των κομμάτων που βασίζονται στον λαϊκισμό είναι διάχυτος στην Ευρώπη. Είναι, όμως, αυτό κάτι νέο; Η
απάντηση είναι πως όχι. Ο λαϊκισμός υπάρχει όσο υπάρχουν αυταρχικά καθεστώτα. Έντεκα στις τριάντα τρεις χώρες της ΕΕ έχουν κυβερνήσεις που περιλαμβάνουν λαϊκιστές και σε άλλες τέσσερις χώρες, οι λαϊκιστές προσφέρουν
κοινοβουλευτική υποστήριξη στις κυβερνήσεις. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσφατη μελέτη για τον Δείκτη Αυταρχικού Λαϊκισμού του σουηδικού think tank Timbro για το 2019.
Πάνω από τα μισά από τα κόμματα που χαρακτηρίζονται από τη μελέτη ως αυταρχικά, έχουν ιδρυθεί πριν από το 2000. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά
τους; Είναι αριστερά ή δεξιά; Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι παρουσιάζουν
την πολιτική ως μια σύγκρουση μεταξύ ενός λαού και μιας διεφθαρμένης ελίτ·
και ότι αυτοί οι λαϊκιστές είναι οι αποκλειστικοί και γνήσιοι εκπρόσωποι του
λαού ενάντια στη διεφθαρμένη ελίτ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη ανοχής τους στις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό εκφράζεται ως έλλειψη
σεβασμού για την κατανομή των εξουσιών, ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Είναι αυτό που οι συγγραφείς του βιβλίου “Πώς πεθαίνουν οι Δημοκρατίες”, Daniel Ziblatt και Steven Levitsky,
περιγράφουν ως έλλειψη θεσμικής ανοχής. Σύμφωνα με τους συγγραφείς οι
λαϊκιστές εγκαταλείπουν τη θεσμική ανοχή για να εφαρμόσουν μια στρατηγική
νίκης με κάθε απαραίτητο μέσο. Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνει κανένα σεβασμό
στις δημοκρατικές διαδικασίες ή όπως περιγράφει η μελέτη του Timbro: εφαρμογή του κανόνα της ισχύος της πλειοψηφίας χωρίς καθυστερήσεις. Το τρίτο
χαρακτηριστικό είναι το όραμα για ένα κράτος με ισχυρή πυγμή. Η αιτιολόγηση για τη δημιουργία ενός κράτους με πυγμή είναι είτε ο αγώνας ενάντια στην
ελίτ, ή ακόμα χειρότερα, ο αγώνας εναντίον μιας μειοψηφίας που έχει στοχοποιηθεί από τους λαϊκιστές.
Συμμερίζομαι την άποψη που υποστηρίζει και η μελέτη αυτή ότι “τα κόμματα
αυτά είναι εδώ για να μείνουν”. Θα μπορούσαμε, όμως, να πούμε ότι η εμφάνισή τους συνδέεται με την αυξημένη κυκλοφορία πλαστών ειδήσεων/fake news;
Ποια είναι η σχέση μεταξύ ψεύτικων ειδήσεων και αυταρχικών λαϊκιστών; Οι
ψεύτικες ειδήσεις ακολουθούν μια προσέγγιση των γεγονότων που βασίζεται κυρίως στο συναίσθημα, το θυμικό, ούτως ώστε να ενισχυθεί το αφήγημα της πάλης ενάντια στην “ελίτ”. Μια πάλη ενάντια στο κατεστημένο. Η ειρωνεία; Είναι οι ίδιοι αυτοί οι αυταρχικοί λαϊκιστές που καταλήγουν να γίνονται το
καταπιεστικό κατεστημένο που είχαν υποσχεθεί να καταργήσουν.
Καταλύτης σε αυτή τη διαδικασία είναι η φθίνουσα εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης τα οποία εκλαμβάνονται ως μέρος του κατεστημένου.
Το φαινόμενο των ψεύτικων ειδήσεων είναι πολύ παλιό, για παράδειγμα τον 1ο
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αιώνα, η δήθεν αυτοκτονία του Μάρκου Αντωνίου ήταν μια ψευδής είδηση. Αλλά
τι κάνει τα ψεύτικα νέα στις μέρες μας τόσο ισχυρά; Η τεχνολογία επέτρεψε τη
συλλογή ενός μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία σύμφωνα με τον Tim Cook,
“εργαλειοποιούνται εις βάρος μας ως όπλα μας με στρατιωτική ακρίβεια”. Η τεχνολογία αυτή έχει δημιουργήσει αλγόριθμους που προγραμματίζουν το περιεχόμενο που καταναλώνουμε προκειμένου να ακούμε μόνο τα πράγματα που μας
ενδιαφέρουν. Αυτό στην πολιτική δημιουργεί αναπόφευκτα αυτό που οι πολιτικοί αναλυτές αποκαλούν “echo chambers”, δηλαδή απομονωμένους εικονικούς
χώρους, όπου επαναλαμβάνονται οι ίδιες ιδέες και που δεν οδηγούν σε πραγματική ανταλλαγή απόψεων σε κανένα επίπεδο πολιτικού λόγου.
Αντί για μια πληθώρα ιδεών, η τεχνολογία χτίζει πολωμένα ιδεολογικά σιλό, τα
οποία τροφοδοτούνται από πλαστές ειδήσεις. Κατανοούν, όμως, οι πολίτες ότι
αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται; Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 83% των
Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι ψεύτικες ειδήσεις αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία, ενώ το 73% των χρηστών του διαδικτύου ανησυχεί για την ηλεκτρονική παραπληροφόρηση κατά την προεκλογική περίοδο. Ειδικά στην Ελλάδα, περισσότεροι
από τους μισούς Έλληνες πιστεύουν ότι κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα αντιμετωπίζουν μια πληροφορία που είτε τους παραπλανά για την πραγματικότητα είτε
είναι ψεύτικες ειδήσεις. Αλλά, όπως είπε ο Τσόρτσιλ: “Ένα ψέμα έχεις διασχίσει
τον μισό πλανήτη πριν καν η αλήθεια προλάβει να βάλει το παντελόνι της”.
Τι μπορούμε να κάνουμε; Η Επιτροπή έλαβε κάποια γενναία μέτρα για να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά, όμως, που μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Οι ισχυροί παίκτες της αγοράς των ψηφιακών μέσων, όπως
η Google, το Facebook και το Twitter, σύμφωνα με την τελευταία δήλωση της
Επιτροπής σχετικά με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής κατά της παραπληροφόρησης, υπολείπονται σημαντικά στους στόχους που έχουν αποδεχθεί. Αλλά δεν
πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στις επιχειρήσεις για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις
τους. Αυτό τον μήνα, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουμε να
τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα ταχείας ειδοποίησης να παρέχει ειδοποιήσεις
σχετικά με εκστρατείες παραπληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας
ειδικής τεχνολογικής υποδομής. Αλλά η δημοκρατία είναι για τους πολίτες.
Επιτρέψτε μου να παραθέσω κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να
προσεγγίσουμε καλύτερα τους ανθρώπους και όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε
τα ψεύτικα νέα, αλλά να αντιμετωπίσουμε και τον λαϊκισμό στις ρίζες του.
1. Επενδύοντας στους ανθρώπους. Ξεκινώντας από την επόμενη γενιά πολιτών,
πρέπει να ενθαρρύνουμε έναν μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας. Πρέπει να
προσθέσουμε έναν πυλώνα στο Erasmus που θα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου, με έμφαση στην αύξηση της ανοχής και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων σε όλα τα επίπεδα.
2. Ενδυναμώνοντας στους ανθρώπους. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο διεύρυνσης της γνώσης των ανθρώπων και όχι ως περιορισμού των ενδια-
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φερόντων τους. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απελευθερωθούν
από την ιδεολογική τους απομόνωση.
3. Επανεκπαιδεύοντας τους ανθρώπους. Στην αυγή της τέταρτης βιομηχανικής
επανάστασης, πρέπει να προετοιμάσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας
για να είμαστε ανθεκτικοί στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο των θέσεων εργασίας. Οι άνθρωποι εναντίον των ρομπότ είναι το επόμενο αφήγημα στο οποίο θα
επενδύσει ο λαϊκισμός.
4. Αυτοέλεγχος της πολιτικής ηγεσίας. Στη Γερμανία τα δημοκρατικά κόμματα
συμφώνησαν να μην χρησιμοποιούν bots κατά τη διάρκεια πολιτικών εκστρατειών. Το μόνο κόμμα που αντιστάθηκε στην ιδέα ήταν η άκρα δεξιά, το κόμμα
Alternative für Deutschland.
Είναι καιρός να ενδυναμώσουμε τους πολίτες, είναι καιρός να θυμηθούμε ότι είμαστε όλοι ανθρώπινα όντα. Και μπορούμε να συνδυάσουμε τη νοημοσύνη μας, τη
συναισθηματική μας νοημοσύνη και τη φυσική μας νοημοσύνη για να καταλάβουμε
τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, τι συμβαίνει στη χώρα μας, τι συμβαίνει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε οι πολίτες που έχουμε τον τελευταίο λόγο.»
2. Συμμετείχα στη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου προς μια στρατηγική για το
ψηφιακό εμπόριο.
11-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-11(21)
«Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μπροστά μας μία πολύ σημαντική ευκαιρία, μία ευκαιρία που σε αριθμούς μεταφράζεται σε πεντακόσια εκατομμύρια δυνητικούς καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να καθορίσει εκείνη το πλαίσιο, ώστε στην πραγματικότητα το εμπόριο της ψηφιοποίησης
να είναι εκείνο το οποίο θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς.
Τι πρέπει πρώτα και κύρια να προσέξουμε: κατ’ αρχήν την ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είναι η ταχύτητα
ίδια σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν είναι η ταχύτητα ίδια σε όλες τις μικρές και τις
μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση και έτσι να δημιουργηθούν πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας.
Δεύτερον, στο πεδίο των εθνικών ρυθμίσεων, την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης
των νέων ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν αυτές τις νέες θέσεις
εργασίας. Είναι, τέλος, απαραίτητο ο καθορισμός των ελεύθερων online περιοχών να γίνει από τους θεσμικούς παίκτες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρωταγωνιστικό ρόλο, και να μην αφεθεί στις ιδιωτικές εταιρείες».
3. Συμμετείχα στη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον
21ο αιώνα.
03-07-2017 - P8_CRE-REV(2017)07-03(19)
«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Επίτροπε Bieńkowska, οφείλουμε να δώσουμε νέα δυναμική στη θέσπιση προτύπων, διότι μια τέτοια εξέλιξη
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θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία.
Η προώθηση του ευρωπαϊκού κόμβου τυποποίησης με παγκόσμιο αντίκτυπο
είναι πράγματι ένας φιλόδοξος στόχος και θα δώσει προβάδισμα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μπορεί να γίνει, όμως, με σταθερά βήματα και σχέδιο για τη
στήριξη τομέων προτεραιότητας, όπως ο κατασκευαστικός τομέας. Εφόσον τα
πρότυπα τελικά οδηγήσουν σε υψηλότερη ποιότητα, είναι πιθανό στο μέλλον
να αποφύγουμε τραγωδίες, όπως αυτή στον Πύργο του Λονδίνου.
Τα πρότυπα αποτελούν κυρίως ένα εξόχως σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και –φυσικά– της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Προάγουν
την καινοτομία, αυξάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων, διασφαλίζουν την ασφάλεια των καταναλωτών και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Στην Επιτροπή Βιομηχανίας εγκρίναμε παμψηφεί την έκθεση στην οποία
εκπροσωπούσα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στην πραγματικότητα, περιμένουμε το διαδίκτυο των πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο να δημιουργήσουν μια τεχνολογική ραχοκοκαλιά, ώστε να
μπορέσουμε να αναπτύξουμε σημαντικούς τομείς.
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Είναι, λοιπόν, βασική προϋπόθεση να διασφαλίσουμε ότι εταιρείες κάθε μεγέθους,
μεγάλες και μικρές, θα μπορούν να συνεργάζονται με αμοιβαία επωφελή τρόπο. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας
ισότιμη πρόσβαση και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα προάγουν την καινοτομία».
4. Συμμετείχα στη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer).
01-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-01(8.7)
«Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με ένα στοιχείο το οποίο βρίσκω εξαιρετικά δραματικό. Είναι διψήφιο το ποσοστό των ενηλίκων στην Ευρώπη που αυτή τη στιγμή δεν
έχουν την πιο βασική, την πιο στοιχειώδη δεξιότητα: την ικανότητα να χρησιμοποιούν
το ποντίκι του υπολογιστή. Ταυτόχρονα, έχουμε στόχο έως το 2020 το 20% του ΑΕΠ
μας να βασίζεται στη βιομηχανία. Αν λάβουμε υπόψη τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τότε εύκολα
καταλήγουμε ότι μπορεί να έχουμε ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, οι οποίες θα
είναι κενές λόγω ψηφιακού αναλφαβητισμού, την ώρα που μπορούμε να δημιουργήσουμε 10% αύξηση του ΑΕΠ μόνο από τον τουρισμό και μέσω της ψηφιοποίησης.
Την ώρα που μπορούμε να ωφελήσουμε με τους καταναλωτές μέσω της ψηφιοποίησης, δια της σύγκρισης της παροχής των υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο, στην εποχή
του 5G, να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα. Είναι απαραίτητο οι περιφέρειες και οι
δήμοι να παράσχουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την ψηφιακή δυνατότητα,
ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να περάσουν στη νέα εποχή».
5. Συμμετείχα στη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου «Μια συνεκτική πολιτική της
ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» (A8-0357/2016
- Christian Ehler, Luigi Morgano).
13-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-13(6.5)
«Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας δημιουργούν πλούτο και
θέσεις εργασίας μέσω της παραγωγής αξίας από τη διανοητική ιδιοκτησία. Αποτελούν το 11,2% των ιδιωτικών επιχειρήσεων, το 7,5% των απασχολούμενων και
δημιουργούν το 5,3% της συνολικής ευρωπαϊκής ΑΠΑ.
Για να υλοποιηθεί, όμως, το πλήρες δυναμικό του τομέα, χρειάζεται συντονισμένη δράση μέσω διάφορων μέτρων και πολιτικών όπως η προώθηση της
καινοτομίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά και η συγκέντρωση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, βάσει
ενός ολοκληρωμένου ορισμού. Η αξιοποίηση της υπάρχουσας “ευρωπαϊκής”
εργαλειοθήκης αποτελεί το επίκεντρο της Πρότασης Ψηφίσματος και αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πραγματικής και συνεκτικής βιομηχανικής πολιτικής σε
επίπεδο ΕΕ».
6. Συμμετείχα στη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου «Ανανέωση της Εντολής του
Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου».
09-02-2015 - P8_CRE-REV(2015)02-09(13)
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«Κύριε Πρόεδρε, το διαδίκτυο είναι το όχημα για να επιτευχθεί ο στόχος της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, της αγοράς που για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα
ανοίξει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τις πόρτες σε 500 εκατομμύρια εν δυνάμει
καταναλωτές, που μπορεί να αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ένωσης κατά 4% τα επόμενα 10 χρόνια, δηλαδή κατά περίπου 500 δισεκατομμύρια
ευρώ.
Για τον λόγο αυτό, το διαδίκτυο χρειάζεται να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη
θεσμική υποστήριξη και κατοχύρωση μέσω μιας παγκόσμιας συμφωνίας· κατοχύρωση για θέματα όπως είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των
πολιτών, όπως είναι η προστασία των παιδιών μας, όπως είναι η ελευθερία του
λόγου και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Χρειάζεται υποστήριξη για ζητήματα ανοιχτά, όπως η διαδικτυακή ουδετερότητα, ώστε να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πεδίο για τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, που είναι αυτές που μπορούν να επαναφέρουν τη χαμένη ευρηματικότητα στην ψηφιακή τεχνολογία στο ευρωπαϊκό έδαφος.
Ως εκ τούτου το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, από την πρώτη
φορά που συνεδρίασε το 2006 στην Ελλάδα, έχει συμβάλει πολύ θετικά στον
διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αποτελεί έναν θεσμό που ενισχύει την αποτελεσματική κατάρτιση πολιτικής αναφορικά με το διαδίκτυο, γι’
αυτό τάσσομαι υπέρ της ανανέωσης της εντολής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο γιατί θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά γιατί θα πρέπει, μαζί και τώρα, να ξεκινήσουμε να
κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, ώστε να ολοκληρώσουμε την τόσο σημαντική
για την οικονομία μας ενιαία ψηφιακή αγορά αποχωρώντας από τα εμπόδια».
7. Συμμετείχα στη συζήτηση του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα: Ψηφιακή ενιαία
αγορά.
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16-09-2014 - P8_CRE-REV(2014)09-16(15)
«Κύριε Πρόεδρε, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990, εμείς
οι Ευρωπαίοι υπήρξαμε σίγουρα πρωτοπόροι. Και τούτο γιατί θεσπίσαμε την
κοινή αγορά για τα προϊόντα, γιατί υιοθετήσαμε το GSM, το κοινό δηλαδή σύστημα κινητής τηλεφωνίας, μια ευρωπαϊκή καινοτομία με παγκόσμιο αντίκτυπο. Δυστυχώς, σήμερα στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, κινδυνεύουμε
να χάσουμε το τρένο. Γιατί σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό με τις άλλες χώρες
—και το παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής— πρέπει πρώτα
να ξεπεράσουμε το σημαντικό μειονέκτημα, που δεν είναι άλλο από τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς σε 28 διαφορετικές αγορές. Την ώρα που τα
προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνονται σε 300 εκατομμύρια καταναλωτές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να
απευθύνονται σε 500 εκατομμύρια δυνητικούς καταναλωτές. Όμως, δεν έχουμε
ακόμη ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα».
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«Κύριε Πρόεδρε, το έχω ξαναπεί εδώ στην Ολομέλεια, οι πολιτικοί δεν έχουμε
τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο ρόλος των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που ρισκάρουν. Έχουμε, όμως, την υποχρέωση να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και το περιβάλλον εκείνο που θα διευκολύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το λέω γιατί στην Ελλάδα, λόγω της
κρίσης, έχουμε 178.000 υπερπροσοντούχους νέους ανέργους. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους κάτω των 25 ετών. Και, ταυτόχρονα, παρά την κρίση,
παρατηρούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, ότι ανθίζουν οι
δουλειές εκείνες που απαιτούν ψηφιακό αλφαβητισμό και αυτό είναι η πολύ
μεγάλη ανάγκη. Σε τέτοιο σημείο, που το 2020 υπολογίζουμε ότι στην Ευρώπη
θα έχουμε έλλειμμα σχεδόν ενός εκατομμυρίου “ψηφιακών” θέσεων εργασίας.
Τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε, κύριε επίτροπε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί δείχνουν τη δουλειά που κάνατε. Όμως, και εσείς μας δείξατε
ότι πρέπει να σπεύσουμε. Να σπεύσουμε στην προσαρμογή των επιχειρήσεων,
να σπεύσουμε στην άρση των εμποδίων. Λέμε συχνά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να είναι παρούσα στα μεγάλα ζητήματα. Αυτό που συμβαίνει με την
ψηφιακή ενιαία αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί καλύπτει εκατοντάδες
δυνητικές θέσεις εργασίας που τις έχουμε άμεσα ανάγκη. Ας τρέξουμε λοιπόν,
ας μεταφράσουμε το θεσμικό πλαίσιο σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ ανάπτυξης
για τα επόμενα 5 χρόνια. Το έχουμε υποχρέωση στους ανθρώπους που ζητούν
δουλειά».
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8. ‘Ήμουν εισηγήτρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή Βιομηχανίας για τη γνωμοδότηση
για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης: Ευκαιρία για μικρομεσαίους.
Οι προτεραιότητες στις οποίες ζήτησα τη στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
τη βιομηχανία και τους καταναλωτές είναι:
– το 5G
– το υπολογιστικό νέφος (cloud)
– το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
– οι τεχνολογίες δεδομένων και
– η κυβερνοασφάλεια
Η τυποποίηση μέσω των ενιαίων ευρωπαϊκών προτύπων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς, καθώς ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία υποστηρίζοντας τις επιδόσεις των
επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην προστασία των καταναλωτών.
Με τις τροπολογίες που κατέθεσε και τους συμβιβασμούς που στήριξα, διατυπώνοντας τη γραμμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έδωσα έμφαση στη διασύνδεση
και τον εναρμονισμό των προτύπων στο τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και
της επικοινωνίας (ICT standards) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση
στην εκπαίδευση στελεχών, ώστε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να μπορούν να συνεργάζονται με αμοιβαία επωφελή τρόπο, κατοχυρώνοντας την ασφάλεια των προμηθειών και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
9. Συμμετείχα ως σκιώδης συντάκτης στη Γνωμοδότηση σχετικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 26-102018 - REGI_AD(2018)625217 10. Συμμετείχα στην κατάθεση Πρότασης Ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.
04-03-2015 - B8-0217/2015
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11. Στις 31-05-2018 διοργάνωσα στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακή
Οικονομία: Επιταχυντής για την περιφερειακή ανάπτυξη».
Ως κεντρική ομιλήτρια κάλεσα την Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας, M. Gabriel,η
οποία δήλωσε ότι «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας
μας αποτελεί πηγή μεγάλων ευκαιριών για τις πόλεις και τις περιφέρειές μας. Πρέπει
όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ο ιδιωτικός αλλά και ο δημόσιος τομέας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις μας είναι πλήρως εξοπλισμένες ώστε να αποκομίσουν τα οφέλη αυτής
της ψηφιακής εποχής.».
Το κείμενο της δικής μου ομιλίας είχε ως εξής:
«Βρισκόμαστε στο κατώφλι της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που θα
οδηγήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση διαδικασιών και εφαρμογών σε όλο το φά-
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σμα της οικονομίας, και ειδικότερα σε τομείς όπως η βιομηχανική παραγωγή, η
ενέργεια, οι μεταφορές, οι κατασκευές και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για κάθε φυσικό αντικείμενο και διαδικασία, θα είναι τα επόμενα χρόνια
διαθέσιμη μια πιστή «δίδυμη» ψηφιακή αναπαράστασή τους («digital twin»)
που θα επιτρέπει τη διαχείρισή τους μέσω προγραμμάτων πληροφορικής.
Σε αυτό το πλαίσιο, εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο έρχονται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, που αλλάζει
κυριολεκτικά τα δεδομένα της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Εκατομμύρια εργαζόμενοι και επιχειρήσεις πρέπει πλέον να είναι ανταγωνιστικοί
όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μιας και οι οικονομίες και
οι παραγωγικές διαδικασίες είναι πλέον συνδεδεμένες σε παγκόσμια κλίμακα.
Την ίδια στιγμή δημιουργούνται πάρα πολλές νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική
δράση, αλλά και για αλλαγή καριέρας, καθώς ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο της ανάπτυξης και λειτουργίας των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων και
εφαρμογών. Δυστυχώς, οι ευκαιρίες αυτές δεν είναι ακόμα αξιοποιήσιμες από
τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τη νέα
πραγματικότητα. Ένας από τους βασικούς λόγους για αυτό είναι η αδυναμία
πολλών πολιτών να αντιληφθούν και να ακολουθήσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις.
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Με προβλέψεις ότι σχεδόν το ήμισυ των θέσεων εργασίας στις προηγμένες
οικονομίες ενδέχεται να χαθεί λόγω του αυτοματισμού των διαδικασιών, ο
ενθουσιασμός σχετικά με τις προοπτικές αυτού που το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ονομάζει Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση μετριάζεται από τις
ανησυχίες ότι οι άνθρωποι είτε θα χάσουν τις δουλειές τους λόγω των ρομπότ
και των μηχανών είτε δεν θα είναι σε θέση να βρουν κατάλληλη εργασία στη
νέα ψηφιακή εποχή. Οι αλλαγές είναι αδιαμφισβήτητες. Δυστυχώς, η Ελλάδα
κατέχει την τέταρτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών που αδυνατούν να
αναπτυχθούν σε επίπεδο τεχνολογίας και, επομένως, οφείλει να συνταραχθεί
και να θέσει προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο. Η πανευρωπαϊκή έρευνα του
Cedefop για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας (ESJS) διαπίστωσε ότι, επί
του συνόλου των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το 43% των
ενήλικων εργαζομένων είδαν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν να αλλάζουν
κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, καθιστώντας ορισμένες από τις θέσεις εργασίας
ευάλωτες στον αυτοματισμό, ενώ το 47% είδε αλλαγές στις μεθόδους ή τις πρακτικές της.
Σύμφωνα με την έρευνα που παρήγγειλα και διεξήχθη από την εταιρία «to the
point» σε δείγμα 905 ατόμων, ανδρών και γυναικών, άνω των 17 ετών κατά
την περίοδο 23–26 Μαΐου 2018, στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης,
υπήρξαν τα εξής ευρήματα:
Η εντεινόμενη διείσδυση της χρήσης Η/Υ και της σύνδεσης των νοικοκυριών με
το Internet, που ξεπερνά το 93% —αύξηση πάνω από 20 μονάδες τα τελευταία
10 χρόνια— έχει φέρει το 36% περίπου των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε θέση
να εκτελεί ηλεκτρονικές συναλλαγές, με μεγάλη όμως ανασφάλεια όσον αφορά
στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Το 85% θεωρεί πως υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα διαρροής των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ πάνω από
το 20% κινείται στο πεδίο της «τεχνολογικής φοβίας», αφού αποφεύγουν πάση
θυσία τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που μπορεί να κριθεί και ως αισιόδοξο μήνυμα για
την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είναι ότι το 40% περίπου όσων
κάνουν χρήση αυτού του είδους των συναλλαγών θεωρεί πως δεν προκύπτουν
μείζονα προβλήματα από την εκτέλεση τους, ενώ περίπου 2 στους 3 ερωτηθέντες συμφωνούν πως απαιτείται και ανάληψη ατομικής ευθύνης για την ασφαλή διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει ενισχυθεί και από τη μεγάλη αύξηση στην κατοχή συσκευών, πέραν των Η/Υ, που μπορούν να συνδεθούν στο
Internet, όπως τα smartphones (περίπου 77% των ερωτηθέντων δηλώνει πως
κατέχει smartphone ενώ το 45% περίπου των ερωτηθέντων κατέχει tablet).
Πάντως, ειδικά στο θέμα της αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλά σε σχέση με αυτά της Ε.Ε. —10,6% για
προϊόντα και λιγότερο από 2% για τις υπηρεσίες—, γεγονός που υποδεικνύει
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ότι ο τομέας αυτός μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον ιδιαιτέρως δυναμικά. Ας
σημειωθεί πως οι πρώτες τρεις επιλογές αγαθών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές είναι τα τρόφιμα, η ένδυση/υπόδηση και οι τηλεπικοινωνίες.
Η ενημέρωση, τα emails και τα social media είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους
οποίους οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται online, είτε μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, είτε χρησιμοποιώντας άλλες συσκευές. Όπως ήταν ίσως αναμενόμενο, οι
νεότερες ηλικίες (κάτω των 40 ετών) είναι πολύ πιο εξοικειωμένες με τη χρήση
συσκευών, πέραν των Η/Υ και με την πρακτική των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Ένα ακόμη εύρημα που πιθανόν να μη συνάδει με αυτά που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η κάθετη πτώση της χρήσης Η/Υ και των υπολοίπων
συσκευών που προαναφέρθηκαν από την ηλικία των 60 ετών και άνω (20%
καθόλου χρήση Η/Υ σε ανθρώπους πάνω από 65 ετών και μηδενικό, φυσικά,
ποσοστό στην ηλικιακή κατηγορία των native users από 17-24 ετών).
Τέλος, ας σημειωθεί πως το 72% θεωρεί ότι γνωρίζει τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και το 70,6% το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ενώ η τάση αντιστρέφεται
σχετικά με την έννοια της αυτοματοποίησης (61,6% δεν θεωρεί ότι γνωρίζει κάτι
ουσιαστικό).
Όμως, η κοινή γνώμη της Θεσσαλονίκης στέκεται απολύτως αμφίθυμη έναντι
της Τεχνητής Νοημοσύνης: το 35% συμφωνεί με διάφορες θετικές επιδράσεις
της, στην καθημερινή ζωή, στην κοινωνία και στην εργασία ενώ το 36% πιστεύει
πως θα έχει αρνητικές επιδράσεις (περισσότερο για την απώλεια της ιδιωτικότητάς μας και πολύ λιγότερο για την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας).
Ένα εύρημα, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, είναι ότι ενώ το 60% των
ερωτηθέντων έχουν στο σπίτι τους παιδιά́ που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν
Η/Υ ή smartphones και tablets —ανάμεσα τους και εγώ— το 56% δεν ασκούν
κανενός είδους γονικό έλεγχο στα παιδιά της οικογένειας κατά την περιήγηση
τους στο διαδίκτυο, είτε επιβλέποντάς τα, είτε κάνοντας χρήση ειδικών φίλτρων.
Ολοκληρώνοντας για την έρευνα, ένα πραγματικά ευχάριστο μήνυμα —ιδιαίτερα για εμάς που εργαζόμαστε από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο με στόχο
να βελτιώνουμε συνεχώς την καθημερινότητα των πολιτών— είναι το 62% των
ερωτηθέντων που δηλώνουν πως κρίνουν θετικά τις δράσεις της Ε.Ε. σχετικά με
την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και η πραγματικότητα είναι πως
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στον τομέα της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων και είμαστε leader, δείχνει τον δρόμο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ενώ η τεχνολογία γίνεται φθηνότερη και διεισδύει ολοένα και περισσότερο
στην οικονομία, το μερίδιο της εργασίας επί του συνολικού εισοδήματος συρρικνώνεται. Η τεχνολογία συντελεί στην πόλωση της αγοράς εργασίας, δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης στο ένα άκρο της εισοδηματικής κλίμακας και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις στο άλλο, συρρικνώνοντας
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το μέσο. Οι νέοι τεχνολογικοί κλάδοι απασχολούν, επίσης, συνήθως λιγότερους
ανθρώπους. Το 2014 η εταιρία WhatsApp που παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής
μηνυμάτων μέσω έξυπνων κινητών, με 55 εργαζόμενους, εξαγοράστηκε έναντι
19 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, τίμημα ίσο με εκείνο που καταβλήθηκε για την εξαγορά
της αμερικανικής εταιρίας εμπορίας ειδών ένδυσης GAP με 137.000 εργαζόμενους.
Η τεχνολογία μπορεί να καταστρέφει ορισμένες θέσεις εργασίας και να δημιουργεί άλλες, αλλά η σημαντικότερη επίπτωσή της είναι ο μετασχηματισμός
θέσεων εργασίας και του περιεχομένου τους. Μελέτη του 2016 που αφορούσε
σειρά χωρών του ΟΟΣΑ υπολόγισε ότι κατά μέσο όρο μόλις το 9% των θέσεων
εργασίας αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο λόγω του αυτοματισμού, αλλά τουλάχιστον το 70% των καθηκόντων αυτών των θέσεων μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν. Σε αντίθεση με τη θέση εργασίας καθ’ αυτήν, ορισμένα από τα
καθήκοντα που αυτή περιλαμβάνει έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυτοματοποιηθούν σε σχέση με άλλα. Καθώς η τεχνολογία μετασχηματίζει τις θέσεις εργασίας, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν με τη γήρανση του πληθυσμού
στην ΕΕ θα μπορούν οι άνθρωποι να αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται,
προκειμένου να βρίσκουν καλές θέσεις εργασίας στην ψηφιακή εποχή. Εάν όχι,
ποιος θα βρεθεί στη λάθος πλευρά του ψηφιακού χάσματος; Οι ψηφιακές δεξιότητες αλλάζουν ταχύτατα.
Η ανάγκη να συμπληρώνονται οι ψηφιακές δεξιότητες με άλλες τεχνικές και,
κυρίως, ήπιες και συμπεριφορικές δεξιότητες στην εργασία, υποδηλώνει ότι
άνθρωποι και τεχνολογία αλληλοσυμπληρώνονται. Η τεχνολογία μπορεί να
εκτελεί καθήκοντα και να συλλέγει και να συνθέτει δεδομένα με γρήγορο τρόπο, αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει να αποφασίζουν ποια καθήκοντα
πρέπει να είναι αυτά και πώς ερμηνεύονται τα δεδομένα. Όπως είπε κάποτε ο
Πικάσο, «οι υπολογιστές είναι ανόητοι, γνωρίζουν μόνο απαντήσεις». Η τεχνολογία δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, ο εκτεταμένος, όμως, μετασχηματισμός του κόσμου της εργασίας θέτει προκλήσεις στους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικών, οι οποίοι πρέπει να βοηθούν όσους επηρεάζονται αρνητικά
από τις τεχνολογικές ανακατατάξεις, ιδίως τους ανθρώπους με χαμηλή ειδίκευση. Δεν θα γίνει κάθε οδηγός φορτηγού προγραμματιστής υπολογιστών ούτε
και χρειάζεται να γίνει. Ίσως στο μέλλον οι πρώην οδηγοί να χρησιμοποιούν την
τεχνολογία για να κατευθύνουν και να παρακολουθούν οχήματα που κινούνται
χωρίς οδηγό ή τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη για την παράδοση προϊόντων.
Από την οδήγηση, όμως, στην εφοδιαστική είναι ένα βήμα προς τα πάνω. Αυτό
αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημασία των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να παρέχονται οι συνδυασμοί των δεξιοτήτων που απαιτούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Η κατάρτιση
στις ψηφιακές δεξιότητες, σε συνδυασμό με άλλες βασικές ικανότητες, πρέπει
να απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες κινδυνεύουν να βρεθούν
στη λάθος πλευράς του ψηφιακού χάσματος. Αυτό είναι μία από τις ιδέες της

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

Νέας Ατζέντας για τις δεξιότητες που εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
2016. Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά, απαιτούνται νέες μορφές
συμπράξεων, όπως η Συμμαχία ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.
Εργοδότες, κοινωνικοί εταίροι, φορείς μάθησης και κυβερνήσεις (σε διάφορα
επίπεδα) πρέπει να εργαστούν από κοινού, ώστε να υποστηρίξουν κάθε είδους
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στις ψηφιακές και συμπληρωματικές δεξιότητες. Αυτές οι συμπράξεις μπορούν να ενθαρρύνουν επενδύσεις
σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογία, την από κοινού ανάληψη κόστους
και τον επιμερισμό εμπειρογνωμοσύνης.
Μια μεγάλη αλλαγή έχει επέλθει, επίσης, με τον νέο Κανονισμό GDPR, που
αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο GDPR, αλλάζει ριζικά
την κουλτούρα των κοινωνιών, χτίζονται πλέον «σχέσεις ενισχυμένης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους», με τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες και να φέρουν περισσότερες υποχρεώσεις. Με το νέο αυτό
νομοθέτημα, «δίνονται πολλαπλά δικαιώματα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και
στους ιδιώτες, ξεκινώντας από το δικαίωμα στη λήθη, που κατακτάται για πρώτη φορά, και σημαίνει πως πλέον τα υποκείμενα μπορούν να διαγράφουν τα
στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο, όσες φορές αυτά έχουν αναπαραχθεί, όπως επίσης και το δικαίωμα εναντίωσης, κάτι που σημαίνει πως μπορούν να αποτρέψουν την αναπαραγωγή των δεδομένων που αναρτούν.».
Στις 18 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα για το 2018
του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ενός εργαλείου που
παρακολουθεί τις επιδόσεις των 28 κρατών-μελών όσον αφορά την ψηφιακή
συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διαδικτυακή δραστηριότητα, την
ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, η ΕΕ γίνεται περισσότερο ψηφιακή, αλλά η πρόοδος
δεν επαρκεί, ώστε η Ευρώπη να φθάσει τους παγκόσμιους πρωτοπόρους και να
μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών–μελών.
Το γεγονός αυτό επιτάσσει την ταχεία ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.
Τη χρονιά που μας πέρασε, η ΕΕ εξακολούθησε να βελτιώνει τις ψηφιακές της
επιδόσεις, και το χάσμα μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο ψηφιακών
χωρών μειώθηκε ελαφρά (από 36 σε 34 μονάδες). Η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία και οι Κάτω Χώρες πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία του DESI 2018
και κατατάσσονται μεταξύ των παγκόσμιων πρωτοπόρων στην ψηφιοποίηση.
Ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, το ΗΒ, το Βέλγιο και η Εσθονία. Η
Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ισπανία σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο (πάνω από
15%) την τελευταία τετραετία.
Η Επιτροπή πρότεινε μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των
Ευρωπαίων και να τονωθούν οι επενδύσεις. Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι
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χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επικοινωνία τους. Η υψηλότερη αύξηση
στη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σημειώθηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις και
τις βιντεοκλήσεις: περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι (46%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις, που σημαίνει αύξηση κατά 20% σχεδόν σε σύγκριση με πέρυσι, και πάνω από 40% σε σύγκριση με το 2013. Άλλοι
δείκτες δείχνουν ότι το 81% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (79% πέρυσι).
Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει 29 νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και κάλεσε, σε πρόσφατη ανακοίνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν αυτές τις προτάσεις μέχρι τα τέλη του 2018.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ημερών μας, όμως, είναι ότι και η πολιτική έχει
πρόβλημα να παρακολουθήσει τις αλλαγές που συνεπάγεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Κατά συνέπεια, απλοϊκές απόψεις περί εύκολης επιστροφής στις προηγούμενες δεκαετίες, κατάργηση των συνεπειών της
παγκοσμιοποίησης, αποκοπή από διακρατικές ενώσεις παρουσιάζονται ως εύκολες λύσεις σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που βρίσκονται σε δύσκολη
θέση ή σε απόγνωση. Οι απόψεις αυτές ενισχύονται από την επίκληση των παλαιότερων δεκαετιών και τη σύγκρισή τους με το σήμερα, που πραγματοποιείται με τρόπο που αγνοεί πλήρως φαινόμενα, όπως η παγκοσμιοποίηση και
η επιταχυνόμενη τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα, ακόμα κι οι πολιτικοί που
αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις, έχουν συχνά πρόβλημα να διατυπώσουν συ-
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γκεκριμένες λύσεις στο πλαίσιο ενός συνολικού οράματος, το οποίο θα μπορεί
να γίνει κατανοητό από τον μέσο πολίτη.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, καθίσταται αναγκαία και επιτακτική η δημιουργία ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου. Ένα τέτοιο συμβόλαιο θα πρέπει
καταρχάς να βασίζεται στην ειλικρινή αποτύπωση της κατάστασης και των δυσκολιών της αντιμετώπισής της. Παράλληλα, θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα
συνολικό πλέγμα πολιτικών που θα ενισχύουν και θα υποστηρίζουν όλα τα τμήματα του πληθυσμού στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν τις επιταγές της νέας ψηφιακής εποχής.
Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο είναι απαραίτητο για τη διάχυση των ωφελημάτων
της νέας ψηφιακής εποχής σε ευρύτατα τμήματα του πληθυσμού.
Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν πρέπει να μείνει περιχαρακωμένη σε
μικρές ομάδες καινοτόμων επιχειρηματιών, υψηλόβαθμων στελεχών και καταρτισμένων τεχνοκρατών, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του
συνόλου των πολιτών, με τους μικρότερους δυνατούς αποκλεισμούς».
12. Στις Βρυξέλλες διοργάνωσα σε συνεργασία με την ευρωβουλευτή, κα Elisabetta
Gardini συνάντηση εργασίας με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός: Οδηγός για την
περιφερειακή ανάπτυξη», όπου διερευνήθηκαν οι δυνατότητες της Ελλάδος
να αξιοποιήσει την ενιαία ψηφιακή αγορά και τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για τον πολιτισμό.
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Προσκεκλημένη ως κεντρική ομιλήτρια ήταν η πρώην Υπουργός Τουρισμού, Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Α’ Αθηνών,
Όλγα Κεφαλογιάννη. Εισηγήσεις παρουσίασαν η Γραμματέας της UNESCO για τη Συνθήκη του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής έκφρασης, κα
D. Cliche, η Εκτελεστική Διευθύντρια της EUROPEANA, κα J. Cousins, η υπεύθυνη της
Κομισιόν για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, κα B. Stacher, ο Public
Policy Manager της Google στην ΕΕ, κος Γ. Μαύρος, ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κος Κ. Κόλλιας και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του SME
Europe, κος Η. Heitz.
Ανοίγοντας τη συνάντηση εργασίας, τόνισα ότι η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά μπορεί να
συνεισφέρει 415 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία και να δημιουργήσει 3,8 εκατομμύρια δουλειές.
Η κα Κεφαλογιάννη στην παρέμβαση της σημείωσε:

96

«Ο Πολιτισμός μπορεί να υποστηρίξει την έρευνα και την καινοτομία, βελτιώνει την
εκπαίδευση, την επιστήμη, συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων. Ενδυναμώνει την
κοινωνική συνοχή, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Ιδιαίτερα δε, μέσα στη ψηφιακή εποχή που κλονίζει τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα
και μετασχηματίζει την οικονομία και την κοινωνία, μπορεί να δώσει δυνατή αναπτυξιακή πνοή και πρόοδο. Η διασύνδεση του Πολιτισμού με διαφορετικούς κλάδους και
υπηρεσίες, εφόσον αυτή γίνεται οργανωμένα και συστηματικά, μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τη διασύνδεσή του με τον τουρισμό και τις πολιτιστικές–δημιουργικές βιομηχανίες.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το έτος 2018 χαρακτηρίστηκε ως έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ευρώπης. Η Ε.Ε. με αυτή της την απόφαση προτάσσει τη σπουδαία
πολιτιστική της κληρονομιά που είναι καθοριστική για την οικοδόμηση του Μέλλοντός της. Ο Πολιτισμός μας ενώνει, ο Πολιτισμός στην εποχή του Διαδικτύου και των
ψηφιακών τεχνολογιών μας δυναμώνει!».
Η εκπρόσωπος της UNESCO, D. Cliche, παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραμμές για
την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των αρχών και κανόνων στο ψηφιακό περιβάλλον
με έμφαση στον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας των πολιτιστικών αγαθών και
υπηρεσιών και στην ανάδειξη του πολιτισμού ως πυλώνα για βιώσιμη ανάπτυξη.
Στη συνάντηση συμμετείχε η εκπρόσωπος της Europeana, της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης που έχει στόχο την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης έως το 2025. Η κα Cousins παρουσίασε μάλιστα δύο εφαρμογές που με βάση
την ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών δίνουν τη δυνατότητα για εικονική (virtual)
ξενάγηση σε μνημεία και ψηφιακή απεικόνιση έργων τέχνης σε δημόσιους χώρους.
Από την πλευρά της η εκπρόσωπός της, κα Stacher, χαιρέτησε τη συνάντηση εργασίας
ως την πρώτη που γίνεται στις Βρυξέλλες για το αντικείμενο της ψηφιακής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρουσίασε, μάλιστα, χρηματοδοτικά εργαλεία
που θα μπορούσαν να στηρίξουν την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
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όπως είναι το πρόγραμμα Creative Europe, το Erasmus για νέους επιχειρηματίες και
το COSME. Σύμφωνα με την κα Stacher από τα 247 εκατομμύρια ευρώ που συγκέντρωσε το πιλοτικό πρόγραμμα crowdfunding4culture, τα 71 εκατομμύρια προορίζονται για την ψηφιοποίηση πολιτιστικών μνημείων.
Ο εκπρόσωπος της Google στις Βρυξέλλες, κος Γιώργος Μαύρος, παρουσίασε με τη
σειρά του ψηφιακές πλατφόρμες της Google που ξεναγούν σε μουσεία και πόλεις,
όπως είναι το Μουσείο της Ακρόπολης και η περιήγηση σε τέσσερις πόλεις–μνημεία
στην Ιταλία.
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κος Κώστας Κόλλιας, επικεντρώθηκε στη σύνδεση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τουρισμό και
εστίασε στην αξιοποίηση καλών πρακτικών ως στρατηγική παράμετρο για την ανάπτυξη των Περιφερειών και των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Τέλος, ο Πρόεδρος του SME Europe επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση αλλάζει τα δεδομένα των συνόρων και αποτελεί ευκαιρία για τις τοπικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέες αγορές και virtual «ψηφιακές γειτονιές», στις οποίες θα μπορούν να
προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας και τις σχετικές εισηγήσεις παρέδωσα
στον αρμόδιο Επίτροπο για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, κο Tibor Navracsics
στο Στρασβούργο».
13. Με παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ζήτησα την ενίσχυση της θεσμικής υποστήριξης και κατοχύρωσης του διαδικτύου.
Ολόκληρη η παρέμβαση ως εξής:
«Το Διαδίκτυο είναι το όχημα για να επιτευχθεί ο στόχος της Ενιαίας Ψηφιακής
Αγοράς, της αγοράς που για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ανοίξει, σύμφωνα
με εκτιμήσεις, τις πόρτες σε 500 εκατομμύρια εν δυνάμει καταναλωτές, που
μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 4% τα επόμενα δέκα
χρόνια —περίπου 500 δισ ευρώ.
Και για τον λόγο αυτό χρειάζεται το διαδίκτυο να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη
θεσμική υποστήριξη και κατοχύρωση μέσω μιας παγκόσμιας συμφωνίας.
Κατοχύρωση για θέματα, όπως είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
των πολιτών, η προστασία των παιδιών μας, η ελευθερία του λόγου και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Χρειάζεται υποστήριξη για ζητήματα ανοιχτά, όπως η Διαδικτυακή Ουδετερότητα, ώστε να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πεδίο για τις νέες καινοτόμες
επιχειρήσεις, που είναι αυτές που μπορούν να επαναφέρουν τη χαμένη ευρηματικότητα στη ψηφιακή τεχνολογία στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ως εκ τούτου, το
φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου έχει συμβάλλει, από την πρώτη
φορά που συνεδρίασε το 2006 στην Ελλάδα, πολύ θετικά στον διάλογο και την
ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Αποτελεί έναν θεσμό που ενισχύει την
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αποτελεσματική κατάρτιση πολιτικής αναφορικά με το διαδίκτυο και γι’ αυτό
τάσσομαι υπέρ της ανανέωσης της εντολής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Όχι μόνο γιατί θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στον ΟΗΕ, αλλά γιατί
θα πρέπει μαζί και τώρα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα,
ώστε να ολοκληρώσουμε την τόσο σημαντική για την οικονομία μας Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, αποχωρώντας από τα εμπόδια».
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14. Με ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησα την ενίσχυση των Μηχανισμών Ελέγχου για τη Διαφάνεια.
«Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη έρευνας της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης), που οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
στα κοινοτικά προγράμματα «Πολιτεία» και «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Παράλληλα, στην ίδια έκθεση εμφανίζονται χώρες χωρίς καμία(!) παρατυπία
(Ιρλανδία και Βέλγιο),ενώ άλλες όπως η Ιταλία «πρωταθλήτριες» στην διαφθορά με 213 κοινοποιημένες παρατυπίες.
Ολόκληρη η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως εξής:
Στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης επισημαίνεται η αύξηση των αναφορών για απάτες και παρατυπίες κατά 15%, ενώ τα
αντίστοιχα ποσά που αφορούν τα εν λόγω περιστατικά μειώνονται. Παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στον προσδιορισμό της απάτης και
της παρατυπίας, μεταξύ των κρατών–μελών, με αποτέλεσμα χώρες όπως η Ιταλία να έχουν συνολικά 213 κοινοποιημένες παρατυπίες στον τομέα της Γεωργίας, ενώ χώρες όπως η Ιρλανδία, ή το Βέλγιο να μην έχουν καμία κοινοποιημένη
παρατυπία. Επίσης, πρόσφατα αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα έρευνα της OLAF
που οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα κοινοτικά προγράμματα «Πολιτεία»
και «Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει τόσο σχετικά με την ενίσχυση της
διαφάνειας και τη χρηστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων κατά ενιαίο τρόπο
αλλά και για τον ταχύτερο εντοπισμό φαινομένων διασπάθισής τους.
2. Σε τι βαθμό θεωρεί ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αποτρέπει την εμφάνιση παρόμοιων φαινομένων διαφθοράς και κατά πόσο η επέκτασή των αρμοδιοτήτων
των υπαρχόντων ελεγκτικών μηχανισμών επιδρά θετικά για τη μελλοντική αντιμετώπισή τους.
3. Θεωρεί σκόπιμη την ανάθεση αρμοδιοτήτων ειδικού εισαγγελέα ακόμη και στη
βάση των υπαρχόντων ελεγκτικών μηχανισμών; »
15. Με ερώτησή μου προς την Κομισιόν έθεσα το ζήτημα της υποβάθμισης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα λόγω αλλαγής των κριτηρίων επιλογής συντονιστών
εκπαίδευσης.
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Το κείμενο της ερώτησής μου έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4547/2018, καταργείται ο θεσμός των Σχολικών Συμβούλων, η επιλογή των οποίων μέχρι σήμερα γινόταν με αντικειμενικά κριτήρια,
όπως τα ακαδημαϊκά προσόντα, το ερευνητικό έργο και η διδακτική εμπειρία
υπό κάθε μορφή (διδασκαλία, διοικητικά καθήκοντα), και εισάγονται σε αντικατάσταση αυτών οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, για τους οποίους προβλέπονται
διαφορετικά κριτήρια επιλογής.
Συγκεκριμένα, τίθεται ανώτατο όριο στα ακαδημαϊκά προσόντα που μπορούν
να προσμετρηθούν για τη θέση του Συντονιστή, με συνέπεια να υποβαθμίζεται ο θεσμός και η ποιότητα της εκπαίδευσης. Περαιτέρω, προσμετράται ελάχιστα η προηγούμενη εμπειρία σε θέση Σχολικού Συμβούλου και, αντί αυτής,
λαμβάνεται υπόψη υπέρμετρα η εμπειρία σε σχολική τάξη, με αποτέλεσμα να
προκρίνονται Συντονιστές χωρίς εμπειρία στο έργο που καλούνται να ασκήσουν. Ακόμη, αυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας της συνέντευξης έναντι των
αντικειμενικών προσόντων για την επιλογή των Συντονιστών, γεγονός που θέτει
αμφιβολίες ως προς τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα της διαδικασίας επιλογής.
Ενόψει τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:
Συνάδουν οι αλλαγές αυτές με τα άρθρα 9 και 165 ΣΛΕΕ τα οποία υποχρεώνουν
τα κράτη να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο παιδείας, καθώς και με τον στόχο της
βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, όπως έχει οριστεί στο στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020;».
16. Συμμετείχα ως ομιλήτρια σε εκδήλωση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα
στη Θεσσαλονίκη που διοργανώθηκε από τον Δήμαρχο Χαλκηδόνας, Ι. Τσουκνιδά, με αφορμή την ημέρα της γυναίκας.
Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας μου έχει ως εξής:
«Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να είμαι σήμερα
μαζί σας για να συζητήσουμε για την γυναικεία επιχειρηματικότητα με αφορμή
τη γιορτή της γυναίκας.
Πριν μπω, όμως, στην ουσία της συζήτησης θα ήθελα να σταθώ σε ένα περιστατικό το οποίο δυστυχώς μας θύμισε γιατί ακόμα το θέμα της ισότητας των φύλων παραμένει επίκαιρο, ενώ θα έπρεπε πλέον να μην μπαίνει καν στο τραπέζι
της συζήτησης.
Δεν ξέρω πόσες και πόσοι από εσάς είδατε τη θλιβερή τοποθέτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ενός Πολωνού (ακροδεξιού) Ευρωβουλευτή, ο οποίος διατύπωσε την αισχρή και κατάπτυστη άποψη
ότι ορθώς οι γυναίκες πρέπει να πληρωνόμαστε λιγότερο από τους άνδρες, κα-

99

Κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός:
Δύο δρόμοι για δουλειές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

100

θώς είμαστε πιο αδύναμες, πιο μικροκαμωμένες αλλά και λιγότερο έξυπνες. Θα
ήταν για γέλια, αν δεν ήταν για κλάματα…
Γιατί είμαι σίγουρη ότι όλες λίγο πολύ σας έχετε υπάρξει μάρτυρες ή θύματα
ανάλογων αντιλήψεων που αντανακλώνται στις ευκαιρίες που έχετε για να διαπρέψετε είτε ως εργαζόμενες, είτε ως επιχειρηματίες με εμπόδια που κληθήκατε να ξεπεράσετε είτε επειδή πληρωνόσασταν λιγότερο για την ίδια ακριβώς
δουλειά, είτε γιατί δεν εξελισσόσασταν αντίστοιχα με τους άντρες συναδέλφους σας, είτε επειδή ο ανταγωνισμός σας επιχειρηματικά σας υπέσκαπτε μόνο
και μόνο λόγω του ότι ήσαστε γυναίκες.
Επίσης, θα βάλω στη συνάρτηση και το γεγονός ότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά το 2015 τα τρία τέταρτα των εργασιών στο σπίτι καθώς και τα δύο τρίτα της γονικής φροντίδας στην οικογένεια τα
επωμίζονταν εργαζόμενες γυναίκες.
Γνωρίζω από πρώτο χέρι τι σημαίνει σκληρή δουλειά και θυσίες που πρέπει η
καθεμιά από εμάς να καταβάλει, προκειμένου η δουλειά της να αναγνωριστεί
και να καταξιωθεί στον κλάδο της.
Αντιμετώπισα κι εγώ στην αρχή της καριέρας μου περιστατικά, όπου δέχτηκα
αμφισβήτηση λόγω του γεγονότος ότι είμαι γυναίκα και μάλιστα νέα, αλλά
έσφιξα τα δόντια, κατέβαλλα μεγάλη προσπάθεια και έγινα δυνατότερη κερδίζοντας όχι απλά τις εντυπώσεις, αλλά την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση όσων
με αμφισβήτησαν. Και το συναίσθημα αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και σου
δίνει μεγαλύτερη ώθηση από μια de facto αποδοχή που μπορεί να σου προσφέρει το φύλο, η ιδιότητα ή η θέση.
Είναι αυτό που με κάνει να πιστεύω ότι ο κοινωνικός ιμάντας που μας βοηθάει
να προοδεύσουμε, υπάρχει και εν τέλει λειτουργεί και τα κριτήρια είναι η προσπάθεια, η πίστη και η ψυχή που καταθέτουμε κάθε μέρα, χωρίς διαλείμματα.
Αυτές είναι, λοιπόν, για εμένα οι προϋποθέσεις, τα προ-απαιτούμενα αν θέλετε, που πρέπει να έχει στο μυαλό της η κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτου ηλικίας, που
θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά.
Υπό ποιες συνθήκες, όμως, θα πρέπει να ανταγωνιστεί σήμερα μια γυναίκα που
θέλει να τολμήσει το «επιχειρείν»; Το πρώτο εμπόδιο, ίσως το σημαντικότερο,
είναι η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ίσως να ακούγεται οξύμωρο
πως η εξαρτημένη εργασία μπορεί να συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, θέλω να σας πω πως η βιώσιμη επιχειρηματικότητα
είναι η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, και όχι επιχειρηματικότητα ανάγκης.
Δηλαδή, θα πρέπει η εν δυνάμει επιχειρηματίας να θέλει να δραστηριοποιηθεί
για να λύσει κάποιο πρόβλημα, να καλύψει κάποιο κενό στην αγορά, να ανταποκριθεί σε κάποια ανάγκη. Όχι γιατί η επιχειρηματικότητα είναι η λύση στο
πρόβλημα του να κάθεται κανείς σπίτι του, όχι γιατί έχει κάποιος χρόνο που
θέλει να γεμίσει, όχι γιατί έχει την ανάγκη να λέει ότι δεν είναι άνεργος και έχει
το δικό του μαγαζί.

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

Μέσα στο εργασιακό περιβάλλον αναπτύσσονται χρήσιμες δεξιότητες, αποκτά
κανείς καλύτερη αίσθηση της αγοράς και χτίζει και σχέσεις που μπορεί να είναι
πολύτιμες στο μετέπειτα επιχειρηματικό βήμα. Η πλειοψηφία των επιχειρηματικών, έχουν προϋπάρξει ως υπάλληλοι, ακόμα και σε κλάδους άσχετους με
τους οποίους δραστηριοποιήθηκαν στη συνέχεια.
Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, θα ήταν χρήσιμο να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την απασχόληση:
Για το 2016, η ανεργία στην Ελλάδα έφτασε το ποσοστό του 19,4% για τους
άντρες και το 27,5% για τις γυναίκες, ενώ οι περιοχές με τα μεγαλύτερα (συνολικά) ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα ήταν η Ήπειρος–Δυτική Μακεδονία (27,2%),
η Μακεδονία–Θράκη (24,4%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό υπάρχει στα νησιά
του Αιγαίου (15,8%).
Επίσης, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας
(45,1%) ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (58,5%). Επιπλέον, το ποσοστό των γυναικών που αναζητούν ενεργά εργασία στην Ελλάδα
(21,6%) ήταν σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (9,8%).
Όσον αφορά στη διαφορά στο ποσοστό συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην
ελληνική αγορά εργασίας, αυτό φτάνει τις 19,4 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα χάσματα που παρατηρούνται στην ΕΕ (μαζί με την Ιταλία: 19,9 - και την Μάλτα: 29,6). Αντίθετα, σε χώρες όπως η Φινλανδία και η
Σουηδία, η συμμετοχή γυναικών είναι ισόποση σε σχέση με αυτή των ανδρών.
Στη Φινλανδία, το χάσμα είναι 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην Σουηδία 5
μονάδες.
Σχετικά με την εργασία μερικής απασχόλησης: Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά του ενεργού πληθυσμού σε εργασία μερικής
απασχόλησης. Στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το συνολικό επίπεδο της εργασίας
μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 4,8% της συνολικής
απασχόλησης, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι περίπου 15,5%.
Έρχομαι τώρα στην ουσία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στα εμπόδια
που μπορεί να συναντούν οι γυναίκες. Γενικά, στον επιχειρηματικό χώρο, τη σημερινή εποχή, οι δυσκολίες είναι κοινές για γυναίκες και άνδρες, προερχόμενες
από την ίδια την ευαλωτότητα του επιχειρείν.
Ειδικότερα, οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
επιχειρηματίες, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι οι ακόλουθες:
1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
2. Πρόσβαση στην πληροφόρηση
3. Ελλιπής επιχειρηματική επιμόρφωση
4. Πρόσβαση σε πόρους, όπως δίκτυα επιχειρηματιών
5. Ο συμβιβασμός ανάμεσα στην επιχείρηση και τις ανάγκες της οικογένειας
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Αν μπορούσα να τα ομαδοποιήσω, θα έλεγα ότι τα τέσσερα εμπόδια ανήκουν
κυρίως σε αυτό που λέμε γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και ίσως αφορά και τους άνδρες επιχειρηματίες, ενώ το τελευταίο είναι ιδιαιτερότητα που
καλούνται ως επί το πλείστον να αντιμετωπίσουν ως δίλημμα οι γυναίκες.
Θα ξεκινήσω ανάποδα, λέγοντας ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν επίσης
να διαχειριστούν τη σφαίρα της οικογένειας, ιδίως της μητρότητας, αλλά και
την «υποχρέωση» να αποδεικνύουν συνεχώς ότι είναι τουλάχιστον το ίδιο ικανές με τους άντρες. Οι άνδρες επιχειρηματίες μπορούν με σχετικά μικρό κόστος
να ρίξουν το μεγαλύτερο βάρος τους στη δουλειά εκχωρώντας άνισα πολλές
φορές το βάρος στις συζύγους τους. Στην περίπτωση των γυναικών καριέρας,
ωστόσο, το κοινωνικό περιβάλλον αλλά ενίοτε και οι ίδιες μας οι ενοχές, δυσχεραίνουν τα πράγματα.
Η πολυπλοκότητα των ρόλων στους οποίους καλείται να ανταπεξέλθει η γυναίκα επιχειρηματίας είναι επίσης ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει, καθορίζει και διαφοροποιεί τις γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες στον επιχειρηματικό στίβο.
Η γυναίκα επιχειρηματίας καλείται καθημερινά να συνδυάσει επιτυχώς τρεις
απαιτητικότατους, και τολμώ να πω, αλληλένδετους ρόλους: αυτόν της εργαζόμενης, της μητέρας και της νοικοκυράς. Όσο κι αν άλλαξαν τα ήθη και όσο κι
αν το σύγχρονο ζευγάρι επιμερίζεται την οικονομική συντήρηση και την ευθύνη
της οικογένειας και του σπιτιού, ο συνδυασμός και η εκτέλεση των συγκεκριμένων ρόλων βαραίνει μονομερώς σχεδόν πάντα την γυναίκα.
Η άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας της οικογένειας μεταξύ των φύλων,
θέτει σοβαρά εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην
οικονομική αυτονομία των γυναικών. Τα μεγάλα διαστήματα διακοπής της
επαγγελματικής ζωής της γυναίκας λόγω της γέννησης και ανατροφής των παιδιών, δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης και επανένταξης των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Δημιουργούνται εμπόδια στην επαγγελματική
ανέλιξη των γυναικών και την ανάληψη θέσεων ευθύνης.
Κατά την άποψή μου, τα κλειδιά για την επιτυχία είναι πρώτον η σαφής ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και δεύτερον η σωστή οριοθέτηση. Με άλλα λόγια,
να τολμήσουμε να προτάξουμε αυτό που είναι για εμάς σημαντικό, ακόμα κι αν
αυτό δεν ταιριάζει με τη γνώμη των άλλων. Μπορείς να είσαι καλή επαγγελματίας και ταυτόχρονα καλή μητέρα, το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
Η ανάγκη σωστού προγραμματισμού, η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, η ταυτόχρονη ενασχόληση με πολλά διαφορετικά πράγματα, η δυνατότητα να βρίσκεις άμεσες και πρακτικές λύσεις που ικανοποιούν με κάποιο τρόπο
αντίθετες πλευρές, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσεις να
ανταπεξέλθεις στην πολυπλοκότητα και το πλήθος των καθημερινών απαιτήσεων επιχείρησης και οικογένειας. Η γυναίκα επιχειρηματίας που καλείται να
λειτουργήσει στα πλαίσια αυτών των ρόλων, χρειάζεται να είναι συνειδητοποιημένη για τη δέσμευσή της προς την οικογένεια, αλλά και προς την επιχείρηση
να είναι το ίδιο ισχυρή.
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Έρχομαι τώρα στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεν θα ήθελα να ανοίξω μία συζήτηση για το κατά πόσο το επιχειρηματικό περιβάλλον σήμερα στην
Ελλάδα συμβάλλει στο να ευδοκιμήσουν επιχειρήσεις. Το μαζικό κλείσιμο επιχειρήσεων και η μαζική φυγή ικανών ανθρώπων προς το εξωτερικό το καταμαρτυρεί χωρίς ανάγκη περισσότερης τεκμηρίωσης.
Θα σας πω, όμως, ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν ευκαιρίες,
υπάρχουν δυνατότητες που μπορούμε να διεκδικήσουμε, έχοντας το προνόμιο
του να είμαστε μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Θα σας παρουσιάσω συνοπτικά τα βασικά εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικότητας που μπορεί να αξιοποιήσει μια γυναίκα επιχειρηματίας.
Καταρχάς, είναι το περίφημο ΕΣΠΑ, το οποίο τουλάχιστον θεωρητικά, είναι το
κύριο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
Ειδικότερα, για την ανταγωνιστικότητα υπάρχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕπΑνεκ, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με διαθέσιμους πόρους
4.3 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Ωστόσο, και αυτή είναι μία πραγματικότητα που οφείλω να σας αναφέρω, το πρόγραμμα αυτό είναι ίσως το λιγότερο αποδοτικό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2016, έχει
τις χαμηλότερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά νέες δαπάνες, δηλαδή νέες προσκλήσεις και αντίστοιχα χρηματοδοτήσεις νέων επιχειρηματικών σχεδίων.
Μια αισιόδοξη ανάγνωση αυτής της επίδοσης θα έλεγε ότι στο μέλλον θα πάνε
καλύτερα τα πράγματα, καθώς θα έχουμε περισσότερα χρήματα να απορροφήσουμε, αλλά εγώ οφείλω να επισημάνω ότι τα έως τώρα σημάδια δεν είναι
καλά.
Αν μπορούσα να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία, ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης που αντικείμενό της είναι ακριβώς η παρακολούθηση των Διαρθρωτικών Ταμείων που χρηματοδοτούν και το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι αν και είναι ιδιαιτέρως ελκυστικοί οι όροι χρηματοδότησης
των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, με ενισχύσεις που
φτάνουν ακόμα και το 100%, συνήθως η απόσταση που χωρίζει την απόφαση
για να συμμετάσχει κανείς υποβάλλοντας μια επενδυτική πρόταση, μέχρις ότου
εν τέλει την υλοποιήσει και εισπράξει όλο το ποσό της ενίσχυσης είναι συνήθως
μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά μπορεί να είχε υπολογιστεί.
Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι δύο. Ο πρώτος έχει να κάνει
με τη γραφειοκρατία και τις συνεπαγόμενες καθυστερήσεις στην Ελλάδα και
ο δεύτερος με τη φύση των προγραμμάτων τα οποία είναι ως επί το πλείστον
επιδοματικού χαρακτήρα.
Ο δεύτερος, που είναι και κάτι που θα ήθελα να λάβετε πιο σοβαρά υπόψη
ως επιχειρηματίες ή υποψήφιοι επιχειρηματίες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
δίνει αυτά τα κεφάλαια χωρίς να περιμένει να έχει κάποια άμεση οικονομική
απόδοση από αυτά.
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Συμπερασματικά, λοιπόν, το ΕΣΠΑ αν και φαινομενικά έχει εξαιρετικά ευνοϊκούς
όρους χρηματοδότησης, έχει κάποια δομικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να
λάβουμε υπόψη κατά τη συμμετοχή μας σε κάποιο από τα προγράμματά του.
Έρχομαι τώρα στο δεύτερο εργαλείο, το SME Instrument, αυτό χρηματοδοτεί με
αρκετά άμεσο τρόπο τις καινοτόμες αλλά και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Λειτουργεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχει δύο διακριτές φάσεις χρηματοδότησης.
Στην πρώτη φάση, χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά εγχειρήματα προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους. Αυτά μπορεί να αφορούν είτε νεοφυείς επιχειρήσεις, είτε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες για ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις. Τα χρήματα που δίνονται στη φάση αυτή είναι σχετικά λίγα, ύψους
50.000 ευρώ, ωστόσο η διαδικασία είναι αρκετά γρήγορη, οπότε αξίζει κανείς
να προσπαθήσει.
Στη δεύτερη φάση, χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά δοκιμασμένες προτάσεις
που χρειάζονται ενδεχομένως περαιτέρω ενίσχυση, προκειμένου να αποκτήσουν κρίσιμη μάζα ή να καταστήσουν ένα προϊόν εμπορικά βιώσιμο σε μια νέα
αγορά. Τα χρήματα εδώ είναι του φάσματος των 500.000 ευρώ έως και 2.5 εκατομμυρίων —ή και παραπάνω— και το ύψος της χρηματοδότησης δύναται να
φτάσει έως και το 100%.
Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Μάλιστα, είναι τόσο σημαντική η ζήτηση που υπάρχει από
την αγορά, που τον Ιούλιο του 2016 αποφασίστηκε η αύξηση του διαθέσιμου
προϋπολογισμού του προγράμματος από τα 385 εκ. στα 437.5 εκ. ευρώ. Ειδικά
για την ενίσχυση της θαλάσσιας οικονομίας, για το 2017 προβλέπεται προϋπολογισμός ύψους 12.42 εκ. ευρώ, ο οποίος μάλιστα αυξήθηκε κατά 25%.
Επισημαίνω την εντυπωσιακή διαφορά στα μεγέθη ανάμεσα στα προγράμματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει η τάση όσο μικρότερος είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, τόσο πιο ανταγωνιστικό είναι το πρόγραμμα. Αυτό εκ πρώτης όψεως
ίσως να ήταν και αναμενόμενο, ωστόσο η ανταγωνιστικότητα των προγραμμάτων όπως το SME Instrument έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι είναι συνήθως πιο
άμεση η αξιολόγηση και η απορρόφηση των κονδυλίων γίνεται με προβλέψιμο
τρόπο. Θεωρώ ότι αυτό ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία για μια επιχειρηματία
και θα ενθάρρυνα όσο το δυνατόν τη συμμετοχή σε αυτά.
Τελειώνω με το τρίτο εργαλείο που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων, το περίφημο Σχέδιο Juncker. Ίσως να μην έχετε ακούσει για το
φιλόδοξο σχέδιο να κινητοποιηθούν αρχικά περί τα 315 δις έως το τέλος του
2018 μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί
την πλέον φιλόδοξη κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη βελτίωση στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε όλη την Ευρώπη.
Το σχέδιο αυτό, εκτός από μεγάλα επενδυτικά σχέδια μπορεί να χρηματοδοτήσει και μικρές ή και νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο επενδυτικών σχημάτων

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

που ονομάζονται επενδυτικές πλατφόρμες –Investment Platforms. Ήδη λειτουργούν σε άλλες χώρες τέτοιες επενδυτικές πλατφόρμες που δύναται να χρηματοδοτήσουν με επενδυτικά κεφάλαια και εγγυήσεις καινοτόμες επιχειρήσεις.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το σχέδιο Juncker φαίνεται να λειτουργεί και μάλιστα αποφασίσθηκε να επεκταθεί έως και το 2020 με στόχο οι κινητοποιηθείσες
επενδύσεις να ξεπεράσουν το μισό τρισεκ. ευρώ!
Στην Ελλάδα, δυστυχώς κυρίως λόγω της κατάστασης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, είναι αρκετά δύσκολο να τρέξουν παρεμφερή προγράμματα, ωστόσο να σας επισημάνω ότι έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες που αξιοποιούν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων: (ProCredit, Diorama
Ventures, αλλά και εγγυήσεις προς SMEs από Εθνική, Eurobank και Alpha).
Τονίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δείχνει ξεκάθαρα την
τάση για τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά το πώς η Ευρώπη θα αξιοποιεί τα
χρήματά της. Νομίζω ότι η επιδοματική προσέγγιση θα εγκαταλείπεται και θα
υιοθετείται όλο και περισσότερο μια πιο ιδιωτικοοικονομική προσέγγιση στην
αξιοποίηση των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων. Και αυτό θα πρέπει να κάνει όσους θέλουν να είναι παραγωγικοί στην ιδιωτική οικονομία ιδιαιτέρως χαρούμενους.
Θα κλείσω λέγοντας ότι παρόλο που υπάρχουν αντιξοότητες, είτε από το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, είτε από αντικειμενική ανισότητα ανάμεσα
στα δύο φύλα, εμείς οι γυναίκες είμαστε από τη φύση προικισμένες να δημιουργούμε την προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από τις όποιες δυσκολίες και αντιμέτωπες με οποιοδήποτε εμπόδιο, με επιμονή, πίστη και σκληρή
δουλειά εξελισσόμαστε, γινόμαστε δυνατότερες και εξυπνότερες. Το μόνο
πραγματικό εμπόδιο είναι ο εαυτός μας».
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17. Διοργάνωσα σειρά προβολών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λευκωσία και Πάφο
της παιδικής ταινίας κινουμένων σχεδίων αφιερωμένης στην καταπολέμηση
του σχολικού εκφοβισμού.
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Πρόκειται για μια ταινία MΑ VIE DE GOURGETE (ελληνική μετάφραση, «Εγώ ο Κολοκυθάκης») βραβευμένη με το βραβείο LUX και φιναλίστ στα Όσκαρ για το βραβείο
καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Είναι μια ταινία που δείχνει στα παιδιά τον
τρόπο να πουν ΟΧΙ, στον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρατσισμό και τον εκφοβισμό που
μπορεί να δέχονται στο σχολείο αλλά και μέσω του διαδικτύου. Την ταινία την είδα
για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες και αποφάσισα να πληρώσω τα δικαιώματα στην
εταιρία παραγωγής (χρησιμοποιώντας το κονδύλι που μου διαθέτει το ΕΛΚ για την
προβολή του έργου μου ως ευρωβουλευτή) για να προβάλλεται δωρεάν στην Ελλάδα και την Κύπρο, ώστε να έχουν την ευκαιρία να τη δουν παιδιά που ενδεχομένως
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στον κινηματογράφο.
Στην εκδήλωση που ακολούθησε μετά την προβολή της στην Θεσσαλονίκη, παρευρέθηκαν πολλοί νέοι και γονείς καθώς και παιδιά από το Χαμόγελο του Παιδιού και
πρόσκοποι. Συμμετείχαν επίσης, οι Ολυμπιονίκες Αιμιλία Τσούλφα, Εύη Μωραϊτίδου, Γεωργία Ελληνάκη και Βιργινία Κραβαριώτη.
Στην εισήγηση που ακολούθησε, απευθυνόμενη στα παιδιά ανέφερα: «Μιλήστε
στους γονείς σας, μιλήστε στους δασκάλους σας, μιλήστε στους συμμαθητές σας. Μην
αφήνετε κανέναν να σας μειώνει.». Αυτό είναι το μήνυμά μου για την Παγκόσμια Ημέρα σχολικού εκφοβισμού. Θεωρώ το bulling ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά
όλους μας και για τον λόγο αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον προϋπολογισμό
που μου διαθέτει το ΕΛΚ για να καλύψω το κόστος των πνευματικών Δκαιωμάτων της
ταινίας «Εγώ ο Κολοκυθάκης» ώστε να προβάλλεται δωρεάν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά.».
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18. Συνδιοργάνωσα στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12-10-2018 μαζί με το
EUROPEAN IDEAS NETWORK την διημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», όπου διερευνήσαμε τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης να γίνει αληθινό κέντρο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, καθώς και τους
τρόπους επένδυσης από πλευράς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.
Κατά την πρώτη ημέρα εργασιών τη συνάντηση χαιρέτισε ο Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, Carlos Moedas. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο
Χρίστος Δήμας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αν. τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Ευρωπαία Επίτροπος
Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων – πρόεδρος, «Το ΔΙΚΤΥΟ»– πρώην υπουργός Παιδείας, ο καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, ο Miguel Angel Sancho, πρόεδρος του European Foundation Society
and Education, ενώ προσκλήθηκε και ο Παντελής Αγγελίδης, πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν κατάφερε εν τέλει
να παραστεί.
Τη δεύτερη ημέρα την πρωτοβουλία χαιρέτισε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία, Mariya Gabriel, και εν συνεχεία τον λόγο πήρε η σχολική κοινότητα.
Περισσότερα από 15 σχολεία της Θεσσαλονίκης παρουσίασαν καινοτόμες εργασίες
που επιμελήθηκαν οι ίδιοι οι μαθητές. Τις μαθητικές εργασίες αξιολόγησαν και βαθ-
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μολόγησαν ο καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντολογικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ,
Θοδωρής Καραπάντσιος, ο διευθύνων σύμβουλος της Olympia Electronics Δημήτρης
Λακασάς, το στέλεχος της Biobased Industries Κλεοπάτρα Σιδηροπούλου και εκ μέρους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η διευθύντρια του ινστιτούτου DG CΟΝNECT, Gail Kent. Στο
τέλος βράβευσα την ομάδα του 8ου Γυμνασίου Καλαμαριάς για την καλύτερη ιδέα. Το
hydrobot, ένα αυτόματο υποβρύχιο όχημα με τηλεχειριστήριο, που μπορεί να κατασκευαστεί από απλά ανακυκλώσιμα υλικά και έχει αισθητήρες που εντοπίζουν διαρροές πετρελαίου στη θάλασσα, βαθμολογήθηκε από την κριτική επιτροπή ως η πιο
καινοτόμα ιδέα και εξασφάλισε στα παιδιά το ταξίδι γνωριμίας με τους θεσμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Δεύτερο βραβείο δόθηκε στο Γερμανικό Σχολείο
της Θεσσαλονίκης, η ομάδα του οποίου επίσης ακολούθησε στο ταξίδι.
Όπως ανέφερα στην διημερίδα, «Παρουσιάζουμε καινοτόμες ιδέες και λύσεις, που
έχουν κάνει τα σχολεία της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας χώρος που διαθέτει τέσσερα μεγάλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα —το
ΑΠΘ, το Μακεδονία, το Διεθνές και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα— είναι μία
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πόλη που διαθέτει δεκάδες πολύ σημαντικά σχολεία με μεγάλη παράδοση, είναι μία
πόλη που βασίζεται στον νέο πληθυσμό και τις νέες ιδέες», προτρέποντας «να δούμε
ποιες είναι οι καλές πρακτικές στο εξωτερικό, ποια είναι τα διαθέσιμα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση —όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά και επιστημονικά και εκπαιδευτικά— προκειμένου να προωθήσουμε την καινοτομία και να
κάνουμε τις καινοτόμες ιδέες πράξη».
«Ποτέ κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι παιδιά με ιδέες κατέληξαν πετυχημένοι επιχειρηματίες, σχολεία με ιδέες κατέληξαν πετυχημένες ομάδες σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με ιδέες έδωσαν λύσεις που αφορούν την ανθρωπότητα, φρόντισαν για όφελος των πολλών».
Ολόκληρη η ομιλία μου κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών είχε ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά,
Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την εκπαίδευση και την καινοτομία και ειδικότερα για το πόσο μεγάλη σημασία έχει να επενδύουμε στην
εκπαίδευση και στην καινοτομία, έννοιες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα
δοχεία.
Τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι κρίσιμης σημασίας για την καινοτομία μέσω
της ανάπτυξης δεξιοτήτων που ευνοούν τη γέννηση νέων ιδεών και τεχνολογιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και διασκεδάζουμε, ο
κόσμος της εκπαίδευσης και της μάθησης δεν έχει ακόμα εισέλθει στην ίδια
διαδικασία μιας κατευθυνόμενης από την τεχνολογία καινοτομίας, όπως άλλοι
τομείς.
Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα απαιτούν ένα ευέλικτο σχολείο, ικανό να προσαρμόζεται ανταγωνιστικά στις αλλαγές και να αντιμετωπίζει δημιουργικά την
καινούρια γνώση στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο, σκοπός της σύγχρονης εκπαίδευσης και διοίκησης δεν είναι μόνο η
αποτελεσματική διαχείριση της παρούσας κατάστασης, αλλά κυρίως η ανάπτυξη της ικανότητάς των σχολικών ηγετών να διαχειρίζονται και να κατευθύνουν
αλλαγές.
Σε μια κοινωνία ραγδαίων εξελίξεων και μεταβολών το εκπαιδευτικό σύστημα
πρέπει να αντιληφθεί τα νέα δεδομένα και να συμβαδίσει για να επέλθει ανάπτυξη στην κοινωνία. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στον εκπαιδευτικό αλλά, κυρίως, στον διοικητικό
τομέα.
Η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη δίκαιη και
τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Με την εκπαίδευση, επιδιώκεται η διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης, προάγοντας ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους. Η προ-
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σπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου, ανοίγει έναν μεγάλο διάλογο, τόσο
για τον φορέα παροχής της εκπαίδευσης, εάν δηλαδή αυτή θα είναι δημόσια ή
ιδιωτική, με δίδακτρα ή όχι, όσο και για την ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης
των πολιτών σε αυτή.
Η υπέρβαση της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας,
προϋποθέτει ακριβώς την ποιοτική εκπαίδευση, την άμεση διασύνδεσή της με
την παραγωγή γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
Αυτό στην ουσία, σημαίνει τον συνδυασμό της γνώσης με την επινοητικότητα,
με το ταλέντο και την ευαισθησία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί
η επιλογή της ποιότητας έναντι της ποσότητας, καθώς και η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό με την ένταξη της χρήσης του διαδικτύου σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Απαιτείται η δημιουργία μιας
νέας επιχειρηματικής κουλτούρας, της «νέας επιχειρηματικότητας» η οποία να
χαρακτηρίζεται από:
• τη στροφή σε εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες
• την περιβαλλοντικά φιλική επιχειρηματική δραστηριότητα
• τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του διαδικτύου και των
εφαρμογών του
• τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων των μικρών επιχειρηματιών, αυτοαπασχολούμενων, γυναικών, ανέργων, νέων, ΑμΕΑ, κατοίκων
απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, μέσω της συμμετοχής τους
στην κοινωνία της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και εισέρχεται σταθερά στη
φάση της ανάπτυξης. Αλλά εμείς θέλουμε αυτή την ανάπτυξη να είναι και βιώσιμη και δίκαιη, προκειμένου να επιτύχουμε σταδιακά την πλήρη απασχόληση,
τη δίκαιη κατανομή των βαρών, τη δίκαιη διανομή των εισοδημάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, τον σεβασμό στην ανθρώπινη φύση.
Για την ενίσχυση των καινοτομικών επιδόσεων της χώρας απαιτούνται πρωτίστως μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές, που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις
για ισχυρότερη δυναμική εξωστρέφειας. Μέσα από μια σειρά μέτρων, θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση της δικτύωσης του παραγόμενου ακαδημαϊκού
έργου με τις ανάγκες της παραγωγικής οικονομίας, η διατήρηση και προστασία
(συντήρηση-συγκράτηση) του ανθρώπινου δυναμικού στα ΑΕΙ, η αποτροπή της
διαρροής του επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της παραγωγικής
βάσης της χώρας, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση.
Η έξοδος από την κρίση μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει το σημείο εισόδου σε μια διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης της οικονομίας, η οποία θα βασίζεται στην καινοτομία, στη νέα γνώση και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Σήμερα, δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για την ανάκαμψη
και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Η καινοτομία
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δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των εμπλεκομένων στο τρίγωνο της γνώσης. Η διεθνής εμπειρία αναδεικνύει ορισμένες καλές πρακτικές όπως: αυξημένο συντονισμό, ενθάρρυνση των κινήσεων από κάτω προς τα πάνω (bottom–
up), ορθολογικά κίνητρα και προ πάντων μεγαλύτερη, και κυρίως ποιοτικότερη,
επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στο οικοσύστημα καινοτομίας.
Η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές οικονομίες αποτελεί
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρείται βασικός καταλύτης για
την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των κρατών–μελών της. Σύμφωνα
με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society
Index- DESI) η Ελλάδα κατατάσσεται 26η ανάμεσα σε 28 χώρες και βρίσκεται στο
κατώτατο άκρο της ομάδας των «ψηφιακών ουραγών».
Ωστόσο, χρειάζεται να ενισχυθεί η προσπάθεια για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων αλλά και
των πολιτών της. Η ικανότητα της Ελλάδας να προωθήσει τη διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα ατόμων με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν το «καύσιμο» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ως εκ τούτου,
το κράτος σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο θα
πρέπει να αναλάβει στοχευμένη δράση για την ψηφιακή αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να υποστηρίξει
έμπρακτα τη διά βίου μάθηση, με στόχο τη βελτίωση του ψηφιακού εγγραμματισμού του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Η Πολιτεία θα πρέπει να ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων
ανοικτών δεδομένων (οpen-data) στον τομέα της εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία μιας «ανοικτής εξορισμού» κουλτούρας, σύμφωνα με την οποία η δημοσίευση ανοικτών δεδομένων θα γίνει μέρος της καθημερινότητας.
Μέσω του ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων εξυπηρετούνται οι τρεις βασικοί στόχοι της ανοικτής διακυβέρνησης, δηλαδή η διαφάνεια, η λογοδοσία
και η συμμετοχή.
Οι περισσότερες έρευνες είναι ενδεικτικές του υψηλού μορφωτικού επιπέδου
των Ελλήνων που μεταναστεύουν, και πτυχιούχοι μηχανικοί και πληροφορικής
αποτελούν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Το ποιοτικό αυτό χαρακτηριστικό
του «brain drain», δημιουργεί εντονότερο πρόβλημα στην επίτευξη της «έξυπνης ανάπτυξης». Επίσης, υποβαθμίζεται η σημασία της χώρας ως προορισμού
επενδυτών, επειδή η έλλειψη υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού
μειώνει την πιθανότητα προσέλκυσης επενδύσεων από επιχειρήσεις εντάσεως
γνώσης. Οι κίνδυνοι του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
που οξύνονται από το brain drain είναι η γήρανση του πληθυσμού των ερευνητών και η δυσκολία αντικατάστασής τους. Υπό τις σημερινές συνθήκες το brain
drain είναι δύσκολο να ανακοπεί χωρίς ειδικές δράσεις.
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Η παραγωγή, η διάχυση και η αξιοποίηση της γνώσης συγκροτούν το απαραίτητο υπόβαθρο για να σταθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα και η ελληνική οικονομία γενικότερα στις νέες συνθήκες μίας αναδυόμενης οικονομίας της γνώσης.
Η δημόσια παρέμβαση μπορεί να ενθαρρύνει τόσο τη διάχυση της τεχνολογίας, δηλαδή τη στήριξη της εμπορικής αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, όσο και τη
δημιουργία παραγωγικής διεξόδου στις φιλοδοξίες των χαρισματικών και ταλαντούχων νέων επιστημόνων.
Η επιστημονική έρευνα απαιτεί σοβαρή και διαρκή χρηματοδότηση, αξιοκρατία, εξωστρέφεια και στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Απαιτεί, επίσης, την κουλτούρα του επιχειρηματικού ρίσκου, της επένδυσης σε
καινοτόμες δραστηριότητες, που θα αποφέρουν κέρδος σε βάθος χρόνου. Ο
ιδιωτικός τομέας οφείλει να εμπιστευθεί το καινοτόμο ταλέντο των νέων ελλήνων επιστημόνων. Ενδεικτικές κατευθύνσεις είναι:
α) η χρηματοδοτική υποστήριξη (δημόσια και ιδιωτική) του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας, με ενίσχυση της ιδιωτικής συμμετοχής και με
την αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων προσανατολισμένων στις επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου
β) η προώθηση της λειτουργικής ενοποίησης του εθνικού ερευνητικού συστήματος και η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στους φορείς
που δημιουργούν γνώση και σε αυτούς που τη μετασχηματίζουν και την αξιοποιούν εμπορικά σε καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα/υπηρεσίες και διεργασίες
γ) η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τι ισχύει στις λοιπές χώρες–μέλη της ΕΕ
δ) η αναβάθμιση και αναζωογόνηση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού συστήματος και η αντιμετώπιση των συστημικών υστερήσεων που χαρακτηρίζουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση
ε) η υποστήριξη των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων ως φορέων
μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας στο πλαίσιο μιας στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
στ) η βελτίωση των εσωτερικών συνδέσεων, που διαχρονικά αποτελούν σήμα
κατατεθέν της πολιτικής καινοτομίας
ζ) η παροχή κινήτρων για συνεργασίες σε θέματα κατοχύρωσης δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας
η) η προώθηση- αξιοποίηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συμπόρευση των δυνάμεων της γνώσης, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκαμψη και την εδραίωση συνθηκών ευημερίας.
Είναι αλήθεια ότι η γενιά σας μεγαλώνει σε μια εποχή πρωτοφανούς κρίσης,
που μετά από πάρα πολλά χρόνια αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε σε συνθήκες δυσμενέστερες από την προηγούμενη γενιά.
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Όμως, μέσα σε αυτή την κρίση και σε αυτές τις δυσκολίες έχει σημασία να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με αισιοδοξία. Με θέληση για μάθηση, καινοτομία, δημιουργία, έμπνευση και πάνω από όλα σκληρή δουλειά.».
19. Βράβευσα τους νικητές της πανελλήνιας μαθητικής προσομοίωσης των επιτροπών του ΟΗΕ «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη 2018» που διεξήχθη κατά τις 1416/12/2018 στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας τα έξοδα της επίσκεψής τους στις
Βρυξέλλες προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Η ομιλία μου στην τελετή απονομής των βραβείων είχε ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά,
Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην τελετή απονομής των βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού “Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη”.
Όχι μόνο ως πολίτης αυτής της χώρας, ως πολιτικός, ως ευρωβουλευτής χαίρομαι σήμερα ως μάνα κι εγώ δύο παιδιών και καμαρώνω μαζί σας, σας καμαρώνω που μαθητές όντες, ασχοληθήκατε και ασχολείστε με θέματα που αφορούν
την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Εσείς που αποτελείτε τους πολίτες του αύριο, τους ενεργούς πολίτες της πατρίδας μας, μάθατε το περιεχόμενο διεθνών συμβάσεων, εξοικειωθήκατε με
τα ζητήματα εφαρμογής των διεθνών πράξεων από τα κράτη μέρη, μάθατε να
υπερασπίζεστε τα δικαιώματα του ανθρώπου, να δέχεστε τα επιχειρήματα των
άλλων, να σέβεστε τις απόψεις των άλλων κρατών και να αναπτύσσετε την κα-

113

Κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός:
Δύο δρόμοι για δουλειές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

τάλληλη επιχειρηματολογία προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους.
Ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο κόσμος όλος αντιμετωπίζει τελευταία
μια κρίση αξιών και αρχών. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στην κρίση αυτή να έρχεστε εσείς, η νέα γενιά και να ασχολείστε με θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο και τη διεθνή διπλωματία.
Τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε, ούτε ως άνθρωποι, ούτε ως χώρα, αν
δεν έχουμε σωστή παιδεία. Στο πρόγραμμα της ΝΔ για την παιδεία τονίζουμε
πάνω από όλα πως η παιδεία αποτελεί τον καθρέφτη της αντίληψης που έχει ο
καθένας για το μέλλον του τόπου.
Δεν υπάρχει χώρα με κοινωνική και οικονομική ευημερία, χωρίς καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαίδευση είναι ο οδηγός και για την οικονομική ευημερία.
Ο στόχος κάθε χώρας θα πρέπει να είναι να επενδύσει στην παιδεία των αυριανών της πολιτών.
Στο πρόγραμμά μας η παιδεία βασίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Την ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση σε ακαδημαϊκά ελεύθερες μονάδες,
έτσι ώστε όλα τα ελληνόπουλα να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία.
2. Τη σύνδεση της εκπαίδευσης με το οικονομικό βηματισμό της χώρας, καθιστώντας εθνική προτεραιότητα την αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης.
3. Την αξιολόγηση παντού.
Το πρόγραμμά μας δεν αφορά ορισμένες αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά
μια συνολική και σε βάθος μεταρρύθμιση, με θαρραλέες αλλαγές σε όλες τις
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Μια μεταρρύθμιση που τοποθετεί
στο επίκεντρο των αλλαγών τους λειτουργούς τής εκπαίδευσης, τους μαθητές
και φοιτητές και τους γονείς τους.
Η πιο σημαντική επένδυση για τη χώρα είναι η επένδυση στην Παιδεία και η
βασική αποστολή του εκπαιδευτικού συστήματος είναι να εξοπλίζει τους νέους
με πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες και να δημιουργεί ευκαιρίες για εργασιακή
και προσωπική ανέλιξη.
Πέντε είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την
Παιδεία, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω παρεμβάσεις:
Ι. Παιδεία σύγχρονη, δημιουργική και ανοικτή.
*
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Το δημόσιο σχολείο μετατρέπεται σε μια σύγχρονη και δημιουργική κυψέλη
γνώσης και καινοτομίας. Με έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ομαδική δουλειά) και ψηφιακών δεξιοτήτων (χρήση υπολογιστών, ψηφιακή επικοινωνία, ασφαλής χρήση
διαδικτύου), αντί για ενθάρρυνση της αποστήθισης και της παπαγαλίας.
Τα προγράμματα σπουδών εμπλουτίζονται με νέες, δημιουργικές και διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως η
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επιχειρηματικότητα, η οδική συμπεριφορά, ο εθελοντισμός, η αντίδραση σε
φυσικές καταστροφές κ.ο.κ.
* Καθιερώνεται η δυνατότητα «άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε οι μαθητές να
εξοικειώνονται με την πραγματική οικονομία και να επιλέγουν το αντικείμενο σπουδών τους με μεγαλύτερη σιγουριά.
* Καθιερώνεται Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο θα αποκτάται με την επιτυχή
ολοκλήρωση του Λυκείου. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού
Απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί και των 3 τάξεων του Λυκείου,
με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Επίσης, καθιερώνονται οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη για όλο το Λύκειο, με επιλογή των θεμάτων
μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.
* Αλλάζει ριζικά η Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε από λύση ανάγκης για λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς.
* Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα θα εξελιχθούν σε αναπτυξιακούς πυλώνες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αναπτύσσοντας συνεργασίες και δικτυώσεις
με τον κόσμο της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας, με κοινωνικούς
φορείς, και με ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
* Στόχος είναι η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ισχυρό περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας. Για αυτό και η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει την αναθεώρηση των παραγράφων του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορούν
την ανώτατη εκπαίδευση, προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών
και ιδιωτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία θα ιδρύονται υπό
αυστηρούς όρους, και θα λειτουργούν με διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία.
ΙΙ. Μεγαλύτερη αυτονομία στις εκπαιδευτικές μονάδες, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
στους εκπαιδευτικούς:
*

*

Το δημόσιο σχολείο απελευθερώνεται από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του
υπουργείου σε επίπεδο οργανωτικό και διοικητικό, αλλά και σε επίπεδο παιδαγωγικό. Ο εκπαιδευτικός αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία να εμπλουτίζει
τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας και να διαμορφώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες των μαθητών.
Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα γίνονται πραγματικά αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα. Η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει σε άμεση κατάργηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών των κ.κ. Μπαλτά, Φίλη και Γαβρόγλου και ψήφιση ενός
σύγχρονου νόμου πλαισίου για τα Ανώτατα Ιδρύματα που θα τους δίνει τη
δυνατότητα να αποφασίζουν από μόνα τους τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές τους. Αντίστοιχα, θα διαμορφωθεί πλαίσιο που θα επιτρέπει στα ιδρύματα να προσελκύουν πόρους από ιδιωτικές πηγές και να
τους διαχειρίζονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, αλλά με τήρηση αυστηρών
κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας.
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*

Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα αποκτούν την αρμοδιότητα να καθορίζουν τα ίδια
τον ετήσιο αριθμό εισακτέων και τη βάση εισαγωγής. Καθιερώνεται ανώτατο
χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών στα ν+2 έτη, εκτός
εξαιρέσεων που θα αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε
ιδρύματος.
ΙΙΙ. Εκπαιδευτικό σύστημα που δημιουργεί ίσες δυνατότητες και περισσότερες ευκαιρίες για όλους
*

Κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση
σε δημοτικό παιδικό σταθμό, η οικογένεια του, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ το μήνα για 10 μήνες
τον χρόνο, το οποίο και θα μπορεί να εξαργυρώνει σε βρεφονηπιακό σταθμό
της επιλογής της.
* Δημιουργείται ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Σχολείο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, ιδρύονται και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
* Όλοι οι μαθητές αποκτούν πιστοποιητικό βασικών γνώσεων πληροφορικής
μέχρι την Α’ Λυκείου, ενώ μέσα στα σχολεία θα προσφέρεται εκμάθηση ξένων γλωσσών και θα διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
* Σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός
υποτροφιών, που θα χορηγούνται με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την
οικονομική κατάσταση των φοιτητών.
* Ενισχύεται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στα Πανεπιστήμια, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να ενισχύουν τις προοπτικές απασχόλησής τους στη συνέχεια.
* Καθιερώνεται εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας για τους φοιτητές μεταξύ
των Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.
IV. Δημιουργία και μετάδοση της γνώσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον
*

116

*

Προτεραιότητα για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας για τους μαθητές και τους γονείς, με ενίσχυση
των μέτρων προστασίας στα σχολεία και τον περιβάλλοντα χώρο. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται, επίσης, στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο
σχολείο, μέσα από την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των μαθητών.
Κατάργηση του ασύλου. Αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών για
κάθε αξιόποινη πράξη που λαμβάνει χώρα στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, και
πειθαρχικές ευθύνες όταν οι Πρυτανικές Αρχές δεν ενημερώνουν έγκαιρα τα
αρμόδια δημόσια όργανα για παραβατικές πράξεις.
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V. Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα και διάδοση των καλύτερων πρακτικών
*

Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,
τους μαθητές και τους γονείς με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.

*

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι σήμερα κρατούν τη δημόσια εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο όρθιο. Ο στόχος της αξιολόγησης δεν είναι
ο στιγματισμός και η τιμωρία, αλλά η διαρκής βελτίωση και η επιβράβευση
της προσπάθειας, και για αυτό η αξιολόγηση θα συνδέεται με τη διαδικασία
επιμόρφωσης και κατάρτισης, για συνολική βελτίωση του εκπαιδευτικού δυναμικού.

*

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) καθιερώνεται ως ο βασικός θεσμός
αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των Ιδρυμάτων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιούνται, ώστε να
ενισχύεται η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση και να αναδεικνύονται
οι καλύτερες πρακτικές (εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές).

*

Η κρατική χρηματοδότηση προς τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών και συνδέεται με
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Επιπλέον, ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της χώρας (π.χ. συγχωνεύσεις/ενοποιήσεις Πανεπιστημίων-ΤΕΙ) θα προκύπτει από
την αξιολόγηση της Α.ΔΙ.Π και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Η πραγματική μεταρρύθμιση στην παιδεία δεν είναι ουτοπία, είναι εφικτή. Δεν κοστίζει τίποτα σε χρήματα, θέλει μόνο βούληση και πραγματικό σχέδιο. Πρέπει απλώς
να επανεξετάσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της εκπαίδευσης και να αναλογιστούμε
τι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας, γιατί και με ποιον τρόπο θέλουμε να το
κάνουμε. Να απαιτήσουμε να ακουστούν και να εφαρμοστούν νέες ιδέες, να αποκτήσουμε αυτό που είναι λειτουργική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Το χρωστάμε στους
εαυτούς μας, στα παιδιά μας, σε όλους τους πολίτες της χώρας μας.».
20. Συμμετείχα ως ομιλήτρια στην εκδήλωση με τίτλο «Η συζήτηση για το μέλλον
της Ε.Ε.: Ελλάδα – Ευρώπη, προκλήσεις και προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στη Χίο με πρωτοβουλία του Europe Direct North Aegean, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ιδρύματος
Ηλία – Κρίσπη, της Διαχειριστικής Αρχής Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου.
Ολόκληρη η ομιλία μου έχει ως εξής:
«Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων σε οικονομικό, γεωπολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές ταυτόχρονες κρίσεις, που σε
συνδυασμό με το Brexit θέτουν σε δοκιμασία την εσωτερική συνοχή, την ακεραιότητα και τη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση χρέους της Ευρωζώνης
ανέδειξε δομικές αδυναμίες και ελλείψεις στην αρχιτεκτονική του οικοδομήματος
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της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), παρήγαγε νέες εσωτερικές διαιρέσεις (Βορράς-Νότος, πιστωτές-οφειλέτες) και σημεία ευπάθειας.
Η προσφυγική κρίση αποκάλυψε σημαντικά κενά στον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν. Και οι πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν
σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη θεσμοθέτησης δράσεων συνεργασίας μεταξύ των κρατών–μελών με στόχο τη διασφάλιση
της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας.
Επιπρόσθετα, το φαινόμενο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, και οι υπαρξιακοί κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό, ασκεί όλο και μεγαλύτερες πιέσεις για
τον άμεσο μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μια οικονομία υψηλής ενεργειακής
απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χρήση της κυκλικής
οικονομίας, περιορισμό στη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης κ.ά.
Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν να προβληματίζονται ολοένα και
περισσότερο σχετικά με τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των ανοιχτών
αγορών και κοινωνιών, της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου. Οι πολλαπλές κρίσεις έχουν αφήσει βαθιά τα σημάδια τους στις ζωές των Ευρωπαίων
πολιτών, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην ΕΕ και στην ικανότητά της να αποτελεί εγγύηση ασφάλειας, ανάπτυξης, ευημερίας και κοινωνικής
δικαιοσύνης.
Η αμηχανία και απογοήτευση έχει τροφοδοτήσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
την άνοδο λαϊκιστικών, εθνικιστικών και αυταρχικών πολιτικών δυνάμεων, που
αμφισβητούν ευθέως τα φιλελεύθερα δημοκρατικά κεκτημένα της Ενωμένης
Ευρώπης. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ΕΕ τα τελευταία χρόνια διήλθε μια περίοδο
περισυλλογής αναζητώντας ένα νέο αφήγημα, μια νέα «μεγάλη συμφωνία» για
την Ευρώπη και τους πολίτες της. Ο ευρύτερος ευρωπαϊκός δημόσιος διάλογος
που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει ωριμάσει και να είναι
έτοιμος να αποδώσει καρπούς, παρά τις δεδομένες αντιστάσεις.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker κατά την τελευταία του ομιλία στο Στρασβούργο για την κατάσταση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ικανοποιημένος από τον απολογισμό του: Δήλωσε πως
επτά στις δέκα νομοθετικές πρωτοβουλίες του έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται
σε φάση υλοποίησης και η ευρωπαϊκή οικονομία σταθεροποιείται. Απομένουν,
ωστόσο, μεγάλες τομές στην τραπεζική ένωση, στη φορολογία, στο προσφυγικό, σε ασφάλεια και άμυνα.
Ως πρώτη προτεραιότητα έθεσε τον προϋπολογισμό, λέγοντας πως το πρώτο
που πρέπει να γίνει είναι να συμφωνήσει η ΕΕ στον μελλοντικό προϋπολογισμό
της. Εγώ η ίδια, στην ομιλία μου στο ευρωκοινοβούλιο επισήμανα πως είναι
εξαιρετικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι στις 250 μέρες που μας απομένουν θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Και όταν λέει
“αποτελεσματικοί” εννοεί, πρώτα απ΄ όλα, να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.
Αν δεν ψηφιστεί, θα υπάρχουν κίνδυνοι για τα κονδύλια συνοχής, αλλά και για
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τα κονδύλια των ανταγωνιστικών προγραμμάτων, του Horizon Europe και του
Erasmus, που ωφελούν χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη.».
Στο μέτωπο της οικονομίας ο Jean-Claude Juncker εστιάζει στους δείκτες ανάπτυξης των τελευταίων ετών, στην υλοποίηση του «επενδυτικού σχεδίου για
την Ευρώπη» και στη δημιουργία 12 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας τα
τελευταία χρόνια.
Επίσης, ζήτησε αλληλεγγύη στο προσφυγικό και έριξε το «μπαλάκι» στην αυστριακή προεδρία, από την οποία ζητεί να καταθέσει «ισορροπημένες προτάσεις». Ο ίδιος πρότεινε να διευκολυνθεί η «νόμιμη μετανάστευση», αλλά και να
επιταχυνθεί η επιστροφή μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο. Τι γίνεται,
όμως, με τις προσπάθειες για διαμοιρασμό των προσφύγων και μεταναστών σε
όλα τα κράτη μέλη; Η υποχρεωτική κατανομή που ζητούσαν παλαιότερα Συμβούλιο και Κομισιόν δεν φαίνεται να έχει μέλλον.
Επίσης, ζήτησε περισσότερο σεβασμό για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ως εγγυητή της ειρήνης κάνοντας αναφορές και στην Ελλάδα, η οποία κατάφερε να παραμείνει στην ευρωζώνη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ένας περισσότερο ανεξάρτητος και σημαντικός παράγων στην παγκόσμια σκηνή, δήλωσε ο Jean-Claude Juncker ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ξεπεράσει τις διαιρέσεις Βορρά-Νότου,
Ανατολής Δύσης και να γίνει περισσότερο ανεξάρτητη στον τομέα της άμυνας, είπε.
Όταν είμαστε ενωμένοι είμαστε μια υπολογίσιμη δύναμη, μια δύναμη που δεν
μπορεί κανείς να αγνοήσει, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jean-Claude Juncker ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
«Κάποιοι στην Ευρώπη είναι ικανοποιημένοι με τη συμφωνία στην οποία κατέληξα με τον πρόεδρο Trump. Κάποιοι εξεπλάγησαν», δήλωσε. «Όποτε η Ευρώπη
μιλά ως ένας, μπορούμε να επιβάλουμε τη θέση μας σε άλλους».
Υπερήφανος για την Ελλάδα που κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, χαιρέτησε
τις «ηράκλειες προσπάθειες» της Ελλάδας και τόνισε ότι η Ελλάδα κατάφερε
να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σταθερότητας και να ξανασταθεί στα πόδια της.
Ακόμη, ανέλυσε το έργο της Επιτροπής που απομένει να ολοκληρωθεί, μέσα
στις επόμενες 250 ημέρες ως τις ευρωεκλογές, αλλά και τον απολογισμό όσων
έχουν επιτευχθεί από το 2014 μέχρι σήμερα.
Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη «γύρισε σελίδα» από την οικονομική κρίση. Όπως
ανέφερε, η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται για 21 συνεχόμενα τρίμηνα,
ενώ από το 2014 και μετά δημιουργήθηκαν περίπου 12 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ.
Μιλώντας για το ευρώ, ο Jean-Claude Juncker τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να
επιδιώξει να αναδειχθεί το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα σε ένα παγκόσμιο νόμισμα, το οποίο θα ανταγωνίζεται το δολάριο των ΗΠΑ. «Είναι γελοίο οι ευρωπαϊ-
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κές εταιρείες να αγοράζουν ευρωπαϊκά αεροσκάφη σε δολάρια και όχι σε ευρώ.
Αυτό πρέπει να αλλάξει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή ως τα τέλη της
χρονιάς θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου
του ευρώ. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, τόνισε, είναι να συνεχιστεί η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.
Εξάλλου, ο Jean-Claude Juncker υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνειδητοποιήσει περισσότερο τη στρατιωτική ισχύ της και να προσπαθήσει να
γίνει ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής. Πρόσθεσε ότι πρέπει να συνεχιστεί η
ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, λέγοντας: «Δεν θα στρατικοποιήσουμε την ΕΕ, αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε
πιο ανεξάρτητοι, γιατί μόνο μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη μπορεί να προστατέψει τους πολίτες μας κατά των εξωτερικών απειλών».
Για τη μετανάστευση, ο Jean-Claude Juncker υπογράμμισε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών είναι απαραίτητη, αν θέλουμε να διατηρηθεί ο χώρος
Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα και ότι οι λύσεις «κατά περίπτωση» δεν επαρκούν. «Παραμένω αντίθετος με τα εσωτερικά σύνορα. Όπου υπάρχουν πρέπει
να καταργηθούν, ήταν απαράδεκτο βήμα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες», ανέφερε ο Jean-Claude Juncker, τονίζοντας ότι η Επιτροπή έχει
υποβάλει διάφορες προτάσεις για να βρεθεί λύση στο μεταναστευτικό. Κάλεσε, επίσης, την αυστριακή προεδρία της ΕΕ να κάνει αποφασιστικές προσπάθειες για να βρεθούν λύσεις στο θέμα της μετανάστευσης. «Δεν μπορούμε με
κάθε νέο πλοίο να ψάχνουμε «ad-hoc» λύσεις γι’ αυτούς», είπε ο Jean-Claude
Juncker, τονίζοντας ότι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι συστηματική και
οργανωμένη αλληλεγγύη.
Επιπλέον, ο Jean-Claude Juncker υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Όπως
είπε, στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των συνοριοφυλάκων στα εξωτερικά
σύνορα ως το 2020 πάνω από 10.000 θέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη
επέκτασης της υπηρεσίας ασύλου.
Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική ο Jean-Claude Juncker τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να μιλά με μία φωνή. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η Επιτροπή προτείνει να
περάσει το μέτρο της «ειδικής πλειοψηφίας» σε ό,τι αφορά τους τομείς της
εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει αυτή
τη δυνατότητα. «H Ευρωπαϊκή διπλωματία θα πρέπει να έχει ενιαία φωνή. Θα
ήθελα να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης και να δώσουμε τέλος σε αυτό το θλιβερό θέαμα του διχασμού
στην Ευρώπη», ανέφερε ο Jean-Claude Juncker.
Σε ό,τι αφορά το Brexit, ο Jean-Claude Juncker τόνισε ότι η Επιτροπή σέβεται τη
βρετανική απόφαση να βγει από την Ένωση, αν και λυπάται γι’ αυτό και πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κατανοήσει ότι κάποιος που βγαίνει από την ΕΕ δεν μπορεί να έχει την ίδια προνομιακή σχέση την οποία είχε
όταν ήταν κράτος μέλος της.
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«Δεν είναι μέλος της ενιαίας αγοράς, ούτε μέλος ενός τμήματος της εσωτερικής
αγοράς» τόνισε ο Jean-Claude Juncker. Επίσης, επισήμανε ότι η Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη της ΕΕ είναι αλληλέγγυα με την Ιρλανδία σε ό,τι αφορά το θέμα των συνόρων, λέγοντας: «Θέλουμε
να βρούμε μία λύση που θα αποτρέπει τη δημιουργία σκληρών συνόρων στην
Ιρλανδία και θα προασπιστούμε όλα τα στοιχεία της συμφωνίας της Μεγάλης
Παρασκευής». Ο Jean-Claude Juncker, τόνισε, επίσης, ότι μετά την 29η Μαρτίου
του 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πια μέλος της ΕΕ, αλλά ένας στενός
εταίρος και γείτονας.
Τέλος, ο Jean-Claude Juncker ανέφερε ότι η Επιτροπή προτείνει μια «νέα συμμαχία» μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, στον τομέα των επενδύσεων και του
εμπορίου.
21. Συμμετείχα ως ομιλήτρια στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Δημοκρατία και Ευρωπαϊκές Εκλογές» από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κ. Μακεδονίας, το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Μονάδα Έρευνας για τη Δημοκρατία και τις
Πολιτικές της ΕΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας μου έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σήμερα θα μιλήσουμε για τη δημοκρατία και τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ειδικότερα, γιατί στη σημερινή εποχή η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι γενικά απαξιωμένη στη συνείδηση της κοινωνίας και όχι μόνο
της ελληνικής.
Υπάρχει μια διεθνής κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και ειδικότερα του κοινοβουλευτικού συστήματος, η οποία συνεπάγεται κρίση αντιπροσώ-
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πευσης, κρίση της πολιτικής και κρίση της δημοκρατίας καθαυτής, μια που η
σύγχρονη δημοκρατία, όπως διαμορφώνεται σταδιακά και κυρίως όπως οργανώνεται συνταγματικά περίπου τους δυόμισι τελευταίους αιώνες, ταυτίζεται με
αυτό που λέγεται εθνικό κράτος και τελικά εθνικό συνταγματικό κράτος δικαίου.
Αυτή η δημοκρατία είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και όσο και αν έχουν
σημασία στοιχεία άμεσης δημοκρατίας, η δημοκρατία ή είναι αντιπροσωπευτική ή δεν υπάρχει.
Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε με το μεγάλο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο επίπεδο ακριβώς αυτό όλοι μιλούν για τα μεγάλα ελλείμματα —τα οποία είναι ελλείμματα δημοκρατικά και πολιτικά και ιδεολογικά— της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όλοι παραπονούνται γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τις αρμοδιότητες ενός εθνικού κοινοβουλίου, γιατί παρά τις προόδους που έχουν γίνει με τη
Συνθήκη της Λισαβόνας και τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αλλαγές στον τρόπο διορισμού των Επιτρόπων,
δεν έχουμε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης ούτε μία καθαρή διάκριση των εξουσιών.
Στο πέρασμα του χρόνου, οι θεωρίες και οι ιδέες δεν είναι τυχαίες. Τα πάντα
έχουν ένα πρακτικό πολιτικό και ιστορικό αποτέλεσμα και έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμόμαστε την ιστορία των θεσμών, των θεωριών και των ιδεών.
Μακροπρόθεσμα η διατήρηση του παρόντος συστήματος λήψης αποφάσεων,
αλλά κυρίως η συνέχιση της απροθυμίας των Κρατών Μελών να αναλάβουν
το βάρος της ευρωπαϊκής συναπόφασης έναντι της εθνικής υστεροφημίας, δεν
μπορεί να αποτελεί το μοτίβο σε µία Ευρώπη που πρέπει να ανταγωνιστεί σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ απέναντι σε δυνάμεις εγχώριας αμφισβήτησης και
διεθνούς ανταγωνισμού, πρέπει να ενισχύσει τη δημοκρατική της λειτουργία
παράλληλα µε τη λειτουργική της επάρκεια.
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ευρωβαρόμετρου, το υψηλότερο ποσοστό τα τελευταία 25 χρόνια (62%) των ευρωπαίων πολιτών θεωρεί θετικό το
γεγονός ότι η χώρα του είναι μέλος της ΕΕ.
Μάλιστα, 7 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες (68%) θεωρούν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ —το υψηλότερο ποσοστό από το 1983.
Η θετική γνώμη των Ελλήνων πολιτών για τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ αυξήθηκε σε 45% από 38% στην αντίστοιχη έρευνα έναν χρόνο πριν. Μειωμένο
κατά μία μονάδα είναι το ποσοστό εκείνων που θεωρούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ αρνητικό γεγονός (20%).
Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες θεωρούν ότι η χώρα έχει ωφεληθεί
από τη συμμετοχή της στην ΕΕ (54%), αισθητά αυξημένο ποσοστό από το 2017
(46%), ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν όσοι έχουν αντίθετη γνώμη, από 46% σε 40%.
Ως μεγαλύτερα οφέλη για την Ελλάδα αναγνωρίζουν «τη διατήρηση της ειρήνης
και την ενίσχυση της ασφάλειας», «τη βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στην
Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ» και «την προσφορά νέων ευκαιριών
εργασίας για τους Έλληνες».
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με αυτά του Ευρωβαρόμετρου του 2013 —έναν
χρόνο πριν τις ευρωεκλογές του 2014— παρουσιάζεται σημαντική άνοδος στο
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ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που θεωρεί θετική τη συμμετοχή της Ελλάδας
στην ΕΕ, το οποίο έφτανε τότε μόλις το 34%. Ενισχυμένο κατά επτά μονάδες είναι και το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από την ένταξή
της στην ΕΕ.
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ένα αυξανόμενο αίσθημα ικανοποίησης
μεταξύ των Ευρωπαίων ως προς τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην
ΕΕ, σε ποσοστό 49%. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 3 μονάδες από το
τελευταίο Ευρωβαρόμετρο του Απριλίου 2018, ενώ το 48% των πολιτών αισθάνεται ότι η φωνή τους μετρά στην ΕΕ. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των
χωρών όπου το αίσθημα αυτό εμφανίζει ύφεση, καθώς μόνο το 16% των ερωτηθέντων στη χώρα μας πιστεύει ότι η γνώμη του μετρά στην ΕΕ.
Απογοητευμένοι εμφανίζονται οι Έλληνες και όσον αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ένας στους τρεις Έλληνες (30%) δηλώνει απολύτως ικανοποιημένος
από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, σαφώς πιο χαμηλά από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (49%). Ακόμα λιγότεροι όσοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην Ελλάδα (24%), έναντι 58%
στην ΕΕ των 28. Στο ερώτημα αν τείνουν να εμπιστεύονται ή όχι τα πολιτικά
κόμματα, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά (87% στην
Ελλάδα, 68% στην ΕΕ).
Ακόμη, οι Έλληνες είναι οι δεύτεροι πιο ενημερωμένοι πολίτες της ΕΕ για τον
χρόνο διεξαγωγής των ευρωεκλογών, καθώς το 63% δηλώνει ότι γνωρίζει πότε
θα διεξαχθούν, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση 20 μονάδων από την τελευταία μέτρηση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι αισθητά χαμηλότερος, στο
41%. Σημαντική μείωση, 17 μονάδων, καταγράφεται σε όσους απαντούν ότι δεν
γνωρίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (27% από 44%).
Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο κινούνται τα ποσοστά των Ελλήνων πολιτών
που δηλώνουν ότι «είναι πολύ πιθανόν να ψηφίσουν», 45% έναντι 49% του
ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το 48% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί σημαντική την ψήφο στις ευρωεκλογές και το 33% αρκετά σημαντική.
Πλησιάζοντας στις ευρωεκλογές, ενισχύεται η πεποίθηση του Έλληνα πολίτη ότι
είναι σημαντικό για εκείνον να ψηφίζει στις ευρωεκλογές (48% έναντι 41% πριν
από έξι μήνες). Τα κύρια θέματα που θεωρούν οι Έλληνες ότι πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα στις επικείμενες ευρωεκλογές είναι η οικονομία
και η ανάπτυξη (82%), η καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους (76%) και το
μεταναστευτικό ζήτημα (64%).
Όσο πλησιάζουμε κοντά στις ευρωεκλογές, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως δεν μπορούμε να έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμμετοχική,
αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτή τη Δημοκρατία που σέβεται τα άτομα, τις
μειονότητες, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό που έχει αποκληθεί φιλελεύθερη
δημοκρατία.
Δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν οι ελευθερίες και να επικρατήσουν ο λαϊκισμός και ο εξτρεμισμός.
Όπως αναφέρθηκε και στην ομιλία του Προέδρου της Ε.Ε., κου Juncker στην
ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτε-
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λεί εγγυητή της ειρήνης και γι’ αυτό θα πρέπει να της δείξουμε περισσότερο σεβασμό και να υπερασπισθούμε τον τρόπο ζωής μας. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε εκείνο το είδος του πατριωτισμού που δεν κατευθύνεται εναντίον άλλων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει ένας περισσότερο ανεξάρτητος και σημαντικός παγκόσμιος παράγων, συνειδητοποιώντας τη δύναμή της στην παγκόσμια σκηνή.
Ακόμη, θα πρέπει να αντισταθούμε σε όλες τις επιθέσεις κατά του κράτους δικαίου. Το άρθρο 7 πρέπει να εφαρμόζεται όταν απειλείται το κράτος δικαίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια κοινότητα δικαίου. Ο σεβασμός του κράτους
δικαίου και η τήρηση των αποφάσεων του Δικαστηρίου θα πρέπει να γίνονται
σεβαστά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως τα παραπάνω αποτελέσματα του ευρωβαρόμετρου είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικά, αν αναλογιστούμε τις εξαιρετικά
κρίσιμες καταστάσεις που η ΕΕ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την τελευταία
πενταετία. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι. Απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις, αναθεώρηση πολιτικών και προβλέψεις και σενάρια αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων. Όμως, δεν πρέπει να σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε σε αντιδημοφιλείς, ακραίες και επώδυνες πολιτικές που εφαρμόζονται
με στόχο να ραγίσει το συνολικό οικοδόμημα.
Η ενωμένη, δημοκρατική, συμμετοχική Ε.Ε είναι κάτι “πολύτιμο”, για τη διατήρηση του οποίου οι πολίτες αποδέχονται να θυσιάσουν πολύ περισσότερα απ’ ό,τι
παλαιότερα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η πίστη αυτή να διαψευστεί.».
22. Με την ιδιότητα της Πρέσβειρας της Ε.Ε. για το Ασφαλές Διαδίκτυο συνδιοργάνωσα στις 22-02-2019 την ενημερωτική ημερίδα «Η ψηφιακή μας καθημερινότητα: Μαθαίνω – Ελέγχω – Προστατεύομαι» στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου
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με το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (CSI Institute) και το Κέντρο
Πρόληψης των Εξαρτήσεων «Δίκτυο Άλφα».
Μαθητές έντεκα σχολείων της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στην ημερίδα παρουσιάζοντας τις προτάσεις τους για ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Τα κορίτσια της ομάδας
από το 2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης κέρδισαν το βραβείο της καλύτερης πρότασης
για ασφαλέστερη πλοήγηση στο διαδίκτυο, αφού εντυπωσίασαν περισσότερο τους
κριτές μας. Θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες και θα ξεναγηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως φιλοξενούμενές μου.
Όπως ανέφερα και στην ημερίδα, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου, στην οποία συμμετείχαν 14.000 παιδιά ηλικίας από 10 έως
17 ετών, από 400 δημόσια σχολεία (το 20% των παιδιών αυτών προέρχονται από τη
Θεσσαλονίκη):
- 83% των παιδιών δηλώνει ότι μπαίνει στο διαδίκτυο χωρίς την επίβλεψη των γονιών.
- 12% δηλώνει λίγο ή καθόλου ενημερωμένο γύρω από την ασφάλεια του διαδικτύου
και το υπόλοιπο 88% απλώς δεν έχει συνείδηση των κινδύνων και θεωρεί ότι βρίσκεται σε έναν κόσμο απολύτως προστατευμένο.
- 14% των παιδιών μοιράζεται προσωπικό υλικό στο διαδίκτυο, το 41% των παιδιών
αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους, 21% των παιδιών έχει συναντηθεί με
κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο.
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο κος Εμμανουήλ Σφακιανάκης, αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ, ειδικός ερευνητής-αναλυτής ηλεκτρονικών εγκλημάτων από το Διεθνές Ινστιτούτο για
την Κυβερνοασφάλεια (CSI Institute) και η κα Ελευθερία Σπυροπούλου, ψυχολόγος,
διευθύντρια του Δικτύου ΑΛΦΑ.
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 Άξονας 3ος : Χρηματοδότηση
1. Συμμετείχα στη συζήτηση Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2019 – όλα τα τμήματα (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig).
24-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-24(13.1)
«Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός που ψηφίζουμε σήμερα είναι πράγματι
πολύ σημαντικός γιατί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα περιορίσει
τους πόρους μας και για άλλη μια φορά στην Ευρώπη θα κληθούμε να κάνουμε
περισσότερα με λιγότερους πόρους. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το
κενό μπορεί να καλυφθεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους, εκείνο το κενό που
δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα είναι το κενό στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Για τον λόγο αυτό, πρωτοβουλίες όπως το σχέδιο Juncker το οποίο συνεχίζεται με τη μορφή του InvestEU, είναι εκείνες που μπορούν πραγματικά στην
Ευρώπη να δώσουν μεγάλη ώθηση, να δώσουν φτερά, αρκεί να απευθύνονται
σε όλους. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είχαμε πολλαπλάσια αποτελέσματα σε
επενδύσεις μεταφορών και σε ευρυζωνικά δίκτυα, στην έρευνα και την καινοτομία. Δεν καταφέραμε, όμως, να έχουμε πόρους από το σχέδιο Juncker για τις
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ενθάρρυνση καινοτόμων επενδύσεων, όπως είναι αυτή που έγινε στη Λιθουανία για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και στερεά απόβλητα ταυτόχρονα. Πρέπει να δούμε
πώς επαναλαμβάνονται και πρέπει να υιοθετήσουμε τις καλές πρακτικές. Είναι
ανάγκη να απαντήσουμε στη νέα εποχή δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας.».

126

2. Συμμετείχα στη συζήτηση Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes).
24-10-2018 - P8_CRE-REV(2018)10-24(13.3)
«Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο έρχεται σε μια στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της ΟLΑF σε ό,τι
αφορά διάφορα πρώην και νυν μέλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης
για το Άσυλο. Η λέξη κλειδί, λοιπόν, είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Είναι απαραίτητο
να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη με τους πολίτες μας. Είναι απαραίτητο
να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια. Για τον λόγο αυτό, επείγει να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο δράσης σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των παράτυπων πληρωμών, σε
ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων επιχειρησιακής υποστήριξης της
Υπηρεσίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης παράτυπων μεταναστών ή και
προσφύγων σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως είναι και η Ελλάδα. Είναι απαραίτητο να τηρούνται ταυτόχρονα αυστηρά όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε ό,τι
αφορά την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Είναι απαραίτητο οι
πολίτες να πιστέψουν ξανά ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
διαχειρίζεται τα χρήματά τους με απόλυτη αξιοπιστία και διαφάνεια».
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3. Συμμετείχα στη συζήτηση «H κατάσταση της Ένωσης».
12-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-12(3)
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«Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Juncker
για τα καλά λόγια και τους επαίνους που είχε να πει για τις θυσίες των Ελλήνων,
προκειμένου να παραμείνουν στο ευρώ. Όμως, η ουσιαστική αναγνώριση των
κόπων όλων των πολιτών γίνεται όταν η Ευρώπη κάνει βήματα για τη βελτίωση
της καθημερινότητας. Στις 250 ημέρες που μας απομένουν μέχρι τις ευρωεκλογές, είναι ανάγκη να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό 2020-2027 γιατί η καθυστέρηση θα αφήσει τα προγράμματα συνοχής αλλά και ανταγωνιστικά προγράμματα, όπως το Erasmus και το «Horizon Europe», χωρίς χρηματοδότηση.
Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στο ενιαίο σύστημα ασύλου. Με τους 10.000
επιπλέον συνοριοφύλακες, βεβαίως, που ανακοινώνουμε σήμερα, ενισχύουμε
τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Χρειαζόμαστε, όμως, επικαιροποιημένες και ενοποιημένες διαδικασίες για τη μετανάστευση. Τέλος, είναι ανάγκη να
αξιοποιήσουμε εμβληματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η
άμυνα και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Χρειαζόμαστε άμεσα αποτελέσματα που θα μπορούν άμεσα να επηρεάσουν τους πολίτες».
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4. Συμμετείχα στη συζήτηση «Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: Χρηματοδοτικό Κονδύλιο και Γενικός Στόχος».
10-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-10(20)
«Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα της στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει παρελθόν και υπάρχει στην Ελλάδα από το 2015, καθώς η χώρα μου
υποστηρίζεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι, καθώς αυτό το πρόγραμμα έχει εθελοντικό
χαρακτήρα, μπορούμε να δούμε τρεις προϋποθέσεις που θα κάνουν το πρόγραμμα φιλικότερο και αποτελεσματικότερο. Η πρώτη είναι να έχουν οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακό πρόσημο, να δίνουν δηλαδή έμφαση
στην άρση των εμποδίων, όπως η γραφειοκρατία και το δυσμενές θεσμικό πλαίσιο, αλλά και στην παροχή διευκολύνσεων σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η δεύτερη είναι να αποκτήσει η λέξη «μεταρρυθμίσεις» περισσότερο δημιουργικό και λιγότερο επιβλητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στην παιδεία,
στη δημόσια υγεία, χρειάζονται αλλαγές που θα δώσουν ευκαιρίες και καλές
υπηρεσίες στους πολίτες, ώστε οι ίδιοι να αγκαλιάσουν τις μεταρρυθμίσεις. Η
τρίτη είναι να θυμόμαστε ότι ένα κοστούμι δεν κάνει για όλους. Γι’ αυτό, το πρόγραμμα πρέπει να έχει και εθνικό πρόσημο, να απαντά στις ανάγκες της κάθε
χώρας και να τις καλύπτει. Με αυτόν τον τρόπο οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν
αποτέλεσμα και τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων που φεύγουν
από τη συνοχή θα πιάνουν τόπο».
5. Συμμετείχα στη συζήτηση «Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
10-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-10(22)
«Κύριε Πρόεδρε, σήμερα κλείνουμε εδώ μια προσπάθεια που ξεκίνησε τον
Οκτώβριο του 2015 από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, δίνοντας
μια σημαντική εξαίρεση στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, με τον κανονισμό (ΕΕ)
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2015/1839. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Είναι σημαντική, γιατί η Ελλάδα έχασε το 26% του ΑΕΠ την περίοδο της κρίσης και
η ανεργία της εκτινάχθηκε. Είναι σημαντική γιατί τον Μάιο του 2018 η Ελλάδα
ακόμα έχει ανεργία 19,5%, σύμφωνα με τη Εurostat και η ανεργία στους νέους
για το 2017 ήταν 43,7%. Με την εξαίρεση η Ελλάδα έλαβε συνολικό ποσό ύψους
20,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής
συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Ήταν, όπως είπατε κυρία επίτροπε, μια
πολύ σημαντική ένεση ρευστότητας σε μια περίοδο που η πολιτική αβεβαιότητα κινδύνευε να τινάξει στον αέρα οποιαδήποτε προσπάθεια απορρόφησης
κοινοτικών κονδυλίων. Θέλω να πω εδώ, συνάδελφοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε άμεσα και έδρασε αποτελεσματικά. Η
πολιτική συνοχής απέδειξε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης. Στη νέα εποχή όπου πρέπει να συνδυάζουμε τα χρηματοδοτικά
εργαλεία, δεν θα πρέπει να στερήσουμε τους πόρους της συνοχής, αλλά να
δώσουμε ώθηση σε έργα με προστιθέμενη αξία. Οι εταίροι, οι φίλοι, φαίνονται
στα δύσκολα και η αλληλεγγύη δόθηκε έμπρακτα στην Ελλάδα. Σταθήκατε στην
Ελλάδα όταν ήμασταν στο χείλος του γκρεμού. Μένει να διδαχθούμε όλοι οι
Ευρωπαίοι από την πραγματικά τραγική κατάσταση που βίωσε η χώρα μου και
να αναφωνήσουμε όλοι εδώ μαζί ότι δεν θα την επαναλάβουμε ποτέ ξανά.».
6. Συμμετείχα στη συζήτηση «Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ».
10-09-2018 - P8_CRE-REV(2018)09-10(23)
«Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης τηρήσαμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο Μάτι. Αυτό που συνέβη εκεί δεν περιγράφεται. Άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Μια ολόκληρη περιοχή καταστράφηκε.
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν πια. Τα σπίτια έγιναν στάχτη.
Οι υποδομές εξαφανίστηκαν. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο σήμερα να δράσουμε
άμεσα και η άμεση δράση είναι η απόδειξη της αλληλεγγύης. Για τον λόγο αυτό,
σας καλώ να προχωρήσετε άμεσα και με ευελιξία στη διακίνηση κονδυλίων από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Είναι απαραίτητο να βεβαιώσουμε σήμερα
εδώ ότι όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία από τη συνοχή είναι στη
διάθεση της Περιφέρειας και της Ελληνικής Κυβέρνησης, ώστε να προχωρήσει
πάρα πολύ γρήγορα η αντιμετώπιση των συνεπειών σε αυτή την περιοχή. Η
περιοχή πρέπει να ανοικοδομηθεί και να ξανακατοικηθεί. Το Μάτι πρέπει να
αναστηθεί, να ξαναζήσει με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούμε, λοιπόν, για τον λόγο αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη στην Ελλάδα, όπως έγινε με την Ιταλία στους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς που έγιναν το 2016 και το 2017. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι
μια χώρα που έχει υποστεί, επί πολλά συναπτά έτη, πτώση του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος που έφτασε συνολικά το 25%. Είναι, επομένως, απαραίτη-
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το να έχει και σε αυτήν την περίπτωση εξαιρετική μεταχείριση. Τέλος, καλούμε την Επιτροπή να επιτρέψει τον άμεσο αναπροσανατολισμό των κονδυλίων,
ώστε από το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο και από το Επενδυτικό Ταμείο να
αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλήματα, οι πληγές που άνοιξε η πυρκαγιά.
Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε ήδη καταθέσει οι ευρωβουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας, με πρωτοβουλία μου, σχετικό ψήφισμα.».
7. Συμμετείχα στη συζήτηση «Ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα».
04-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-04(16)
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«Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε Centeno, Επίτροπε Moscovici, η ρύθμιση του χρέους
είναι ευπρόσδεκτη, αν και καθυστέρησε τρία χρόνια. Αυτή η μεσοπρόθεσμη
ρύθμιση του χρέους δεν είναι, όμως, αρκετή για να φέρει την ανάκαμψη στην
Ελλάδα. Τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα είδε το τρένο της ανάπτυξης να
περνάει μπροστά της, αλλά δεν επιβιβάστηκε. H Ελλάδα καθηλώθηκε. Για να
ανακάμψει η Ελλάδα χρειάζεται εμπιστοσύνη, χρειάζεται ξένες επενδύσεις,
χρειάζεται να βελτιωθεί η απόδοση του δημοσίου τομέα, να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.
Έχουμε ακόμη capital controls, κύριε Moscovici —σας το θύμισε ο κύριος
Weber— την ώρα που πανηγυρίζουμε. Οφείλουμε να αλλάξουμε το μίγμα της
φορολογικής πολιτικής που εξοντώνει μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, να αυξήσουμε τα εισοδήματα. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα χρειάζε-
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ται εμπιστοσύνη και σταθερότητα και αυτή η κυβέρνηση, αντί να παράξει την
απαραίτητη εμπιστοσύνη, δημιουργεί αστάθεια. Οι δύο εταίροι συγκρούονται
δημόσια, οι Έλληνες πληρώνουν χρόνια τον λογαριασμό και οι οκτώ στους δέκα
εκτιμούν ότι η χώρα δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Το μεταπρογραμματικό πλαίσιο της διευρυμένης εποπτείας που αποφασίστηκε
για την Ελλάδα είναι σαφώς αυστηρότερο και από αυτό της Πορτογαλίας και
από αυτό της Ιρλανδίας και o συνάδελφος Tang των σοσιαλιστών μάς θύμισε
ότι οι δεσμεύσεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι πρωτοφανείς στον κόσμο. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να αποφεύγουμε τους πανηγυρικούς τόνους.
Δεν είναι ανάγκη ωραιοποιούμε την πραγματικότητα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια
άλλη ισχυρή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση δεσμευμένη στο δικό της πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων το οποίο και θα υλοποιεί, μια κυβέρνηση που θα φέρει τη
σταθερότητα, τώρα που η Ελλάδα θα βρεθεί πλέον αντιμέτωπη μόνο με τις αγορές και μόνο με τις επιδόσεις της.».
8. Συμμετείχα στη συζήτηση «Ο ορισμός των ΜΜΕ».
03-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-03(24)
«Κύριε Πρόεδρε, πράγματι είναι ανάγκη να εκσυγχρονίσουμε τον ορισμό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περάσαμε στη νέα εποχή. Ο αριθμός των εργαζομένων οφείλει να αλλάξει και ο κύκλος των εργασιών οφείλει να διευρυνθεί.
Πρέπει, όμως, εκτός από την επικαιροποίηση να δούμε και την παγίδα. Και η
παγίδα δεν είναι άλλη από το να δημιουργήσουμε μια νέα ειδική κατηγορία
μέσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία θα έχει ευκολότερη πρόσβαση
στη χρηματοδότηση. Αυτές είναι οι μεσαίες επιχειρήσεις που είναι προφανές
ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη και εύκολη πρόσβαση στις αγορές του χρήματος και
κεφαλαίων, όσο μεγαλώνουν τις επιχειρήσεις τους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη
μας τις νομικές ιδιαιτερότητες, γιατί η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ευρωζώνης στη χρηματοδότηση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στη χώρα μου, την Ελλάδα, οι μικρές
επιχειρήσεις ήταν δυσανάλογα επηρεασμένες. Το 21% έλεγε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η εύρεση πόρων. Πράγματι, λοιπόν,
χρειαζόμαστε νέα κριτήρια. Είναι, όμως, απαραίτητη η μέριμνα και για τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις, να διευκολύνουμε τη χρηματοδότησή τους, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά τους και να τους βοηθήσουμε να προσλάβουν από έναν
εργαζόμενο.».
9. Συμμετείχα στη συζήτηση «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης
στον τομέα της άμυνας».
02-07-2018 - P8_CRE-REV(2018)07-02(15)
«Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Bieńkowska, η εξαιρετική έκθεση της κυρίας Grossetête
συμβάλλει σε μια νέα προοπτική στον τομέα της άμυνας μετά το 2020 και ανοίγει και ένα αναπτυξιακό παράθυρο ευκαιρίας. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο καταρχήν να στηριχθεί οικονομικά με γενναίο προϋπολογισμό και σε αυτό το επίπε-
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δο οι προτάσεις για τον νέο προϋπολογισμό 2027 έχουν θετικά σημάδια. Είναι
απαραίτητο να στηριχθεί τεχνολογικά, να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, αλλά και
να ενοποιηθούν οι προδιαγραφές στα κράτη μέλη. Είναι απαραίτητο να δοθεί
έμφαση στην ένταξη στην αλυσίδα παραγωγής της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη.
Στην Ελλάδα έχουμε τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, την Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία, την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων και, χωρίς να παραβλέπουμε
την απαραίτητη εξυγίανσή τους, μπορούν να συμβάλουν με την τεχνογνωσία.
Με την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
διατηρούμε και δημιουργούμε θέσεις εργασίας σε έναν τομέα που η Ευρώπη
πλέον οφείλει να είναι παγκόσμια ανταγωνιστική.».
10. Συμμετείχα στη συζήτηση «Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ».
12-03-2018 - P8_CRE-REV(2018)03-12(20)
«Κυρία Πρόεδρε, οι υστερούσες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική έκθεση της Κομισιόν, αποτελούν μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση και χρειάζονται άμεσες πολιτικές πρωτοβουλίες. Προέρχομαι
από μια χώρα, την Ελλάδα, για την οποία, αν δείτε τον χάρτη της παρουσίασης,
θα καταλάβετε ότι όλες οι περιφέρειες περιλαμβάνονται σε αυτή την ειδική κατηγορία· χαμηλό εισόδημα, χαμηλή ανάπτυξη —και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα είναι εξειδικευμένες στρατηγικές—, υψηλό κόστος δανεισμού, περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, αδυναμία των περιφερειών αυτών να έχουν υψηλής κατάρτισης
δυναμικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και ανεργία.
Τι μπορούμε να κάνουμε; Μπορούμε να εντείνουμε την προσπάθεια στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης, να συνδυάσουμε τις εθνικές στρατηγικές με τις
ειδικές στρατηγικές ανά περιφέρεια, να αναδείξουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα σε
επίπεδο θεσμικού πλαισίου μέσω έξυπνων παραγωγικών, ακόμη και κρατικών
ενισχύσεων, και κυρίως να αξιοποιήσουμε την πολιτική συνοχής. Μόνο έτσι θα
σταματήσουμε τον αναπτυξιακό κατήφορο.».
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11. Συμμετείχα στη συζήτηση «Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών
της ΕΕ».
15-01-2018 - P8_CRE-REV(2018)01-15(15)
«Κυρία Crețu, μια δεκαετία μετά την πρώτη μακρο-περιφέρεια, οι στρατηγικές
της μακρο-περιφέρειας αποτελούν μια μακροπρόθεσμη επένδυση με στόχο
τη συμπληρωματικότητα των επιλογών των χωρών και τη μέγιστη δυνατή συνεργασία. Η ιδέα είναι πραγματικά προωθημένη. Ειδικά σε περιοχές που έχουν
ιστορικά εντάσεων, όπως είναι η Βαλκανική, και δεν αποτελούνται μόνο από
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ταυτόχρονα προκλητική γιατί οδηγεί
σε συνεργασίες ανά τομείς αλλά και διατομεακά. Ο τουρισμός, οι μεταφορές,
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το περιβάλλον, η ενεργειακή συνεργασία είναι τομείς στους οποίους συνεργαζόμαστε εμείς στη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και η Επιτροπή με
τίμησε, αποδίδοντάς μου ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας, για το οποίο και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, να δώσουμε στις μακρο-περιφερειακές στρατηγικές το πλαίσιο για
το επόμενο βήμα. Δεδομένου ότι οι πόροι δεν περισσεύουν, είναι απαραίτητο
να οδηγήσουμε τις μακρο-περιφέρειες στην εκπόνηση σχεδίων σε τομείς με
υψηλή προστιθέμενη αξία περιορίζοντας στο ελάχιστο τους τοπικούς ανταγωνισμούς.».
12. Συμμετείχα στη συζήτηση «Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον
αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
15-01-2018 - P8_CRE-REV(2018)01-15(16)
«Ξέρετε, η εξαίρεση που δόθηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2015 αποτελούσε αναγνώριση των επιπτώσεων που είχε στη χρηματοδότηση η παρατεταμένη
πολιτική αβεβαιότητα. Αλλά όλα πήγαν καλά. Πήγε πολύ καλά το κλείσιμο της
περιόδου 2007-2013, πήγε πολύ καλά η εκκίνηση της περιόδου 2014-2020. Θα
ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω τον συνάδελφο Arimont, προς τι η σημερινή συζήτηση. Έχει αναλάβει να συλλέξει στοιχεία για την πορεία της απορρόφησης των
πόρων στην Ελλάδα. Εάν έχει στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουμε και τα οποία
η Επιτροπή δεν έχει παραθέσει, θα πρέπει να το ξέρουμε. Αν όχι, συντηρεί τα
στερεότυπα ακόμη και άθελά του. Και εν
τέλει πότε θα έχουμε το αποτέλεσμα της
έρευνάς του;».
13. Συμμετείχα στη συζήτηση «Εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον
αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
15-01-2018 - P8_CRE-REV(2018)01-15(16)
«Επίτροπε Creţu, επανέρχομαι για να
θυμίσω ότι πράγματι εκείνες οι εποχές
είχαν παρατεταμένη αβεβαιότητα και
ότι πράγματι, ευτυχώς για όλους μας, τα
μέτρα που λήφθηκαν είχαν θετικό πρόσημο τόσο στο αποτελεσματικό κλείσιμο των προγραμμάτων της πρώτης περιόδου 2007-2013 όσο και στην εκκίνηση
της περιόδου 2014-2020. Για τη σκοπιμότητα του ερωτήματος τοποθετήθηκα προηγουμένως. Αυτό που θα ήθελα
τώρα να σας ρωτήσω, γιατί δεν πιστεύω ότι πρέπει η οικονομία της χώρας μου
να στηρίζεται σε εξαιρέσεις και σε προσωρινές λύσεις, είναι πόσα χρήματα διο-
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χετεύτηκαν, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας, σε καινούργια προγράμματα, και πόσα αποτελούσαν προγράμματα που προέρχονταν από
το προηγούμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.».
Δεύτερον, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε πληροφορίες για τον χρόνο κατά
τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει στον ορισμό της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δεδομένου ότι αυτή μπορεί να διευκολύνει την ανάμειξη
κοινοτικών πόρων με πόρους από τον ιδιωτικό τομέα».
14. Συμμετείχα στη συζήτηση «Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων».
12-12-2017 - P8_CRE-REV(2017)12-12(4)
«Κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Katainen, η επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων αποδεικνύει στην πράξη ότι η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει ένα ελκυστικό πεδίο επενδύσεων με πολλαπλάσιες επιδόσεις για όσους
αναλαμβάνουν επενδυτικό ρίσκο. Όμως μπορούμε καλύτερα. Μπορούμε καλύτερα, εάν αυξήσουμε την προσθετικότητα των πόρων· αν, δηλαδή, καταφέρουμε σε διάφορες επενδυτικές προσπάθειες να μοχλεύσουμε πόρους του σχεδίου
Junker, του κοινοτικού προϋπολογισμού —ΕΣΠΑ το λέμε στην Ελλάδα— και του
ιδιωτικού τομέα. Στη νέα φάση έχει ιδιαίτερη σημασία να καταφέρει το EFSI να
στείλει τα οφέλη του στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Είπατε πριν από λίγο ότι στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές. Πράγματι με 1,6
δισεκατομμύρια ευρώ, θα μοχλεύσουμε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό,
όμως, αφορά σε πολύ μεγάλες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το στοίχημα είναι πώς
θα δώσουμε στις μικρότερες επιχειρήσεις πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους
και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την ισχυρή παρουσία του ευρωπαϊκού
κόμβου επενδυτικών συμβούλων για την ταχύτερη ωρίμανση και την ομαλότερη ψηφιοποίηση των υποψηφίων επενδυτών».
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15. Συμμετείχα στη συζήτηση για τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Αττική και τη
βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής.
29-11-2017 - P8_CRE-REV(2017)11-29(18)
«Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, έρχομαι από τη Δυτική Αττική. Πριν από λίγο
προσγειώθηκα στις Βρυξέλλες. Πήγε εκεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για δεύτερη φορά. Αυτά που είδαμε δεν μπορούν να
περιγραφούν· σπίτια βυθισμένα στη λάσπη, άνθρωποι που έχασαν τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, υποδομές κατεστραμμένες, δρόμοι απροσπέλαστοι· ούτε καν καθαρό νερό δεν υπάρχει. Δεν είναι ώρα να επικεντρωθούμε
στις ευθύνες, είναι κυρίως ώρα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Σε αυτό το
ερώτημα φαίνεται πως, εδώ, όλες οι πολιτικές δυνάμεις συναινούμε, ξεκινώντας από την ανάγκη να επιδείξουμε ισχυρή πολιτική βούληση, ώστε αυτό να
μεταφραστεί σε επιπλέον πόρους και ενίσχυση της Ελλάδας μπροστά σε αυτή
την πολύ μεγάλη κρίση.
Εξηγώ: προτείνω, όπως άνοιξε τη συζήτηση ο κύριος van Nistelrooij και τη συνέχισε ο κύριος Κύρκος, την αναθεώρηση του κανονισμού που αφορά το Ταμείο
Αλληλεγγύης. Ζητάμε από την Επιτροπή περισσότερη ευελιξία ανάλογα με τις
περιστάσεις και να μην εμμείνει στον κανονισμό του 1,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανά περιφέρεια. Προτείνω να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες για επιπλέον χρηματοδότηση της Ελλάδας πέρα από το Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως έγινε στην Ελλάδα. Τέλος, προτείνω να έχουμε ανεξάρτητες
διαδικασίες από την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, να μην υπάρχει
εθνική συμμετοχή σε έργα αντιπλημμυρικά, σε έργα πρόληψης αλλά και σε
έργα αποκατάστασης σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Ελλάδα χρειάζεται απτή
απόδειξη της αλληλεγγύης μας και είναι απαραίτητο να τη δείξουμε σήμερα».
16. Συμμετείχα στη συζήτηση « Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της
σχέσης κόστους–αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ “Εγγυήσεις
για τη νεολαία”» (A8-0296/2017 - Derek Vaughan).
24-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-24(6.1)
«Κύριε Πρόεδρε, σήμερα στην Ελλάδα δόθηκαν τα στοιχεία για την απασχόληση
και τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Το 1/3 των μισθωτών λαμβάνει μισθό 394
ευρώ και από αυτούς το 22% είναι ηλικίας μέχρι 29 ετών. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι τα στατιστικά δείχνουν ότι από τότε που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα
«Εγγυήσεις για τη νεολαία» η ανεργία μειώθηκε από 23,8% τον Απρίλιο του
2013 σε 16,6% τον Απρίλιο του 2017, η Ελλάδα παραμένει δυστυχώς πρωταθλήτρια στη νεανική ανεργία. Σε αυτό, έρχεται να προστεθεί και η φυγή των
εκατοντάδων νέων προσοντούχων στο εξωτερικό. Είναι η ώρα, λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό που στην Ελλάδα ονομάζεται “γενιά των 360 ευρώ”. Είναι η
ώρα να τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης,
ερευνώντας πώς αυτό μπορεί να γίνει. Με άσκηση, πρακτική, με βιώσιμο τρόπο
και με αμοιβαία επωφελή τρόπο, τόσο για τους νέους εργαζόμενους, όσο και τις
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επιχειρήσεις. Με βιώσιμες θέσεις εργασίας, με κίνητρα για τις επιχειρήσεις, με
μείωση του κόστους ανά εργαζόμενο και με τελική αύξηση στην αμοιβή τους.
Είναι απαραίτητο τελικά να έχουμε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που θα
βασίζεται σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, όχι μόνο γιατί αξίζουν μια ευκαιρία, αλλά γιατί αξίζουν ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό μέλλον».
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17. Συμμετείχα στη συζήτηση «Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο
για την αντιμετώπιση της φτώχειας» (A8-0292/2017 - Laura Agea).
24-10-2017 - P8_CRE-REV(2017)10-24(6.7)
«Κύριε Πρόεδρε, προσυπογράφω απολύτως τα όσα είπαν πριν από λίγο οι συνάδελφοι Kelly και Mann. Είναι πράγματι απαραίτητο να υπάρχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στις κοινωνίες μας και ειδικά στην πατρίδα μου, την Ελλάδα,
θα σας πω δύο αριθμούς: 274.000 νοικοκυριά επωφελούνται από το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα, 611.000 συμπολίτες μου. Δυστυχώς για μας, όμως, αυτά
τα νούμερα αυξάνονται και εδώ πράγματι πρέπει να δούμε την προτεραιότητα
της πολιτικής μας. Είναι αναμφισβήτητη προτεραιότητα να στηρίξουμε όσους
πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι, όμως, απαραίτητο ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε την κοινωνική τους επανένταξη, με την
απρόσκοπτη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και είναι απαραίτητο να προωθήσουμε πολιτικές δια βίου μάθησης, μετεκπαίδευσης σε νέες δεξιότητες και
απόκτησης προσόντων που θα επιταχύνουν την επανένταξη στην αγορά εργασίας των ανθρώπων που αισθάνονται ότι η δουλειά τους απέρριψε. Μόνο έτσι
μπορούμε να πετύχουμε βιώσιμα αποτελέσματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας. Μόνο έτσι τα προγράμματα αυτά, ακόμη και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα μπορέσουν να πάρουν τον χαρακτήρα κοινωνικής
επένδυσης.».
18. Συμμετείχα στη συζήτηση «Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ
μετά το 2020 – Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των
επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων – Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν
πληγεί από φυσικές καταστροφές.».
12-06-2017 - P8_CRE-REV(2017)06-12(15)
«Κυρία Επίτροπε, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι καταθέτω κατεπείγουσα ερώτηση για το αν η πατρίδα μου, η Ελλάδα, δικαιούται από το Ταμείο Αλληλεγγύης χρήματα για την τεράστια φυσική
καταστροφή που υπέστη το ορυχείο στο Αμύνταιο και η οποία υπολογίζεται
στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Στο θέμα μας τώρα, το ερώτημα που σήμερα
συζητάμε, εδώ, είναι πόσο ορατή είναι η πολιτική συνοχής. Ειδικά τώρα που
τα διαρθρωτικά ταμεία μπαίνουν στο στόχαστρο και αρκετοί ετοιμάζονται να
περικόψουν τον προϋπολογισμό τους λόγω και του Brexit. Πόσο, δηλαδή, τα
κράτη μέλη που συνεισφέρουν είναι έτοιμα να καλύψουν το ποσό που αναλογεί στον προϋπολογισμό της συνοχής, ώστε να πληρώσουν για τα έργα για τα
οποία δεσμεύτηκαν.
Η βελτίωση της επικοινωνίας, σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη και επείγουσα, γιατί χρειάζεται συγκεκριμένη χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας. Είναι απαραίτητο οι αρχές διαχείρισης να ζητούν από τους δικαιούχους σε όλα τα στάδια συγκεκριμένες πληροφορίες και
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να τις επικοινωνούν. Τέλος, είναι απαραίτητο να εμπλέξουμε όλους τους φορείς
—πανεπιστήμια, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες— ώστε
να υπάρχει κοινή αξιολόγηση και κοινή προώθηση των αποτελεσμάτων στην
κοινωνία».
19. Συμμετείχα στη συζήτηση «Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ – Μελλοντικές προοπτικές
τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής».
18-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-18(8)
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«Κυρία Επίτροπε, η στοχευμένη παροχή τεχνικής βοήθειας είναι καταλύτης για
το μέλλον της συνοχής. Για τον λόγο αυτό, Επίτροπε Crețu, υποστηρίζω απολύτως την ιδέα σας για εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των προγραμμάτων στη
συνοχή, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια. Στη νέα πραγματικότητα είναι απαραίτητο η τεχνική βοήθεια να είναι προσβάσιμη και να μπορεί
να προσφέρει ειδικές υπηρεσίες, σε επίπεδο έργου, ή ακόμη και δικαιούχου.
Σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο, σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε υπουργείο
υπάρχουν ξεχωριστές ανάγκες. Υπάρχουν ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστοί πόροι και η τεχνική βοήθεια μπορεί να συμβάλει ώστε να γίνουν πράξη σχέδια με
ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο
πρώτα απ’ όλα να ενισχύσουμε τη διαφάνεια για τη δαπάνη των πόρων στην
τεχνική βοήθεια και αμέσως να προχωρήσουμε σε μια μελέτη για τη συμβολή
της τεχνικής βοήθειας στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ώστε να καταλήξουμε σε στοχευμένους δείκτες και σε μεθόδους αξιολόγησης για την επόμενη
προγραμματική περίοδο.
Έχουμε, άλλωστε, δείγμα γραφής για εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια και είναι
αυτό που συνέβη στην Ελλάδα με την task force. Σύμφωνα με την έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε θετικά αποτελέσματα στην απορρόφηση των
πόρων, αλλά μικτά αποτελέσματα στην εφαρμογή βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για τον λόγο αυτό, η τεχνική βοήθεια είναι απαραίτητο να εστιάζει τόσο στην απορρόφηση όσο και στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κρατών μελών.».
20. Χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης έως το 2025 (συζήτηση).
16-05-2017 - P8_CRE-REV(2017)05-16(4)
«Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Katainen, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε σήμερα
εδώ για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμουμε τα οφέλη της
παγκοσμιοποίησης, αλλά, κυρίως, οφείλουμε να δώσουμε μια απάντηση στον
φόβο των αποκλεισμένων από την παγκοσμιοποίηση. Οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής παρουσιάζουν τις διαστάσεις της μεγάλης πρόκλησης της παγκοσμιοποίησης. Ένα δισεκατομμύριο
ευρώ συναλλαγών, 14.000 θέσεις εργασίας. Την ίδια ώρα, όμως, το 45% των Ευρωπαίων εκτιμούν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι απειλή, ενώ το 53% θεωρούν
ότι αποτελεί κίνδυνο για την ταυτότητα της πατρίδας τους. Οφείλουμε, κατά τη
γνώμη μου, να προχωρήσουμε άμεσα.
Καταρχήν, στη ρύθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους διεθνείς
εταίρους της και στην ενίσχυση του καθεστώτος ελέγχου και κυρώσεων της παράνομης δραστηριότητας των ξένων επιχειρήσεων στο έδαφός μας και διεθνώς.
Δεύτερον, στην ουσιαστική ανταλλαγή των καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στους νέους τομείς της οικονομίας, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, η κυκλική οικονομία, τα νέα υλικά, ώστε να αυξήσουμε συνολικά την ανταγωνιστικότητα.

139

Κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός:
Δύο δρόμοι για δουλειές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Τρίτον, η εκπαίδευση να γίνεται με το βλέμμα στο μέλλον, με έμφαση στη διεθνοποιημένη δραστηριότητα των μαθητών και των φοιτητών μας.
Και, τέταρτον, να έχουμε ειδικούς δείκτες για τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν κονδύλια για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ώστε να βλέπουμε πώς είναι
η ένταξη των ανέργων στην παραγωγή και πώς δημιουργούνται βιώσιμες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ωθήσουμε τους πολίτες να κατανικήσουν τον φόβο τους για το μέλλον που δεν μπορούν να σχεδιάσουν».
21. Συμμετείχα στη συζήτηση «Πορεία των εργασιών της δεύτερης αναθεώρησης
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα».
27-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-27(4)
«Κυρία Πρόεδρε, κύριε Dijsselbloem, ειλικρινά το λέω, θα περίμενα να έχετε το
θάρρος να ομολογήσετε ενώπιον μας ότι όσα είπατε για τους πολίτες του Νότου, και ειδικά για τις γυναίκες, είναι απλώς απαράδεκτα και λυπάμαι που δεν
το κάνετε και ελπίζω να το κάνετε, όσο είστε ακόμα πρόεδρος του Εurogroup.
Στην ουσία τώρα, φιλοτεχνείτε μια εικόνα για την οικονομία της Ελλάδας που
βασίζεται στη φωτογραφία της στιγμής και αποφεύγετε να βάλετε τον δάκτυλον
επί τον τύπον των ήλων, που δεν είναι άλλος από τις διαρθρωτικές αλλαγές και
την πορεία της εφαρμογής τους. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική:
Οι μισοί νέοι Έλληνες είναι άνεργοι, το 35,7% των Ελλήνων είναι αντιμέτωποι
με το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού, το σύστημα υγείας καταρρέει, οι
περικοπές των συντάξεων και του αφορολόγητου έρχονται και το πρωτογενές
πλεόνασμα του 2016 φαίνεται πως δεν είναι βιώσιμο, γιατί βασίζεται σε μέτρα
μιας χρήσης. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι προφανές ότι δεν
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προσφέρει καμιά εγγύηση για την προοπτική ολοκλήρωσης του προγράμματος
το καλοκαίρι του 2018, ενώ η δέσμευσή σας για τη διευθέτηση του κόστους του
ελληνικού χρέους εκκρεμεί από τον Νοέμβριο του 2012.
Η Ελλάδα χρειάζεται μια άλλη πολιτική με μείωση των φόρων, μείωση των δαπανών, που θα εφαρμόσει μια κυβέρνηση αφοσιωμένη στις μεταρρυθμίσεις.
Κυρίως όμως εσείς, κύριε Dijsselbloem, και εσείς, κύριε Moscovici, μοιράζεστε
την ευθύνη ώστε να έχουμε πλήρη πρόσβαση στις αγορές τον Αύγουστο του
2018. Θα είμαστε όλοι εδώ και φαίνεται πως τότε κανένας δεν θα μπορεί να
βασιστεί σε μια μαγική εικόνα.».
22. Κατέθεσα παρέμβαση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία 26-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-26(17).

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα 143 εκατομμύρια ευρώ που ανακατανέμονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για το 2017 έως το 2020 για την υποστήριξη
των διαρθρωτικών αλλαγών είναι κονδύλια απολύτως απαραίτητα για τη στήριξη των χωρών μας και ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, που επείγει να βαδίσουν
στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις είναι στην ουσία η προσαρμογή των χωρών μας στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και οφείλουν
να βρίσκονται στην καρδιά του σχεδιασμού των διαρθρωτικών ταμείων, ώστε
να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να εξηγήσουμε ότι η τεχνική βοήθεια δίνεται στα κράτη μέλη μετά από αίτημα της κυβέρνησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία,
σε αυτή τη διαδρομή, να φτάνει η τεχνική βοήθεια σε δήμους και ειδικά στις περιφέρειες που διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των κονδυλίων των Διαρθρωτικών
Ταμείων. Και τέλος, έχει σημασία να συνδεθεί η παροχή της τεχνικής βοήθειας
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με την επίδοση και την αποτελεσματικότητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας
και όχι απλά με την απορρόφηση των κονδυλίων.».
23. Συμμετείχα στη συζήτηση «Πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα».
04-04-2017 - P8_CRE-REV(2017)04-04(11)
«Κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα ξαναζούμε τον εφιάλτη της αβεβαιότητας και αυτός ο εφιάλτης επαναλαμβάνεται και πληγώνει βαριά τη ζωή των Ελλήνων. Δεν
είμαστε βέβαια εδώ για να παραγνωρίσουμε τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που με την καθυστέρηση τους στέλνει τον λογαριασμό.
Όμως το ερώτημα προς την Επιτροπή, που εδώ δεν εκπροσωπείται πλέον από
τον Επίτροπο Moscovici, είναι αν γνωρίζετε τι συμβαίνει πραγματικά στην ελληνική οικονομία. Άκουσα τον κύριο Moscovici να μιλάει για ανθεκτικότητα και
για υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα. Γνωρίζετε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Ελληνικού Δημοσίου φτάνουν αυτή την ώρα τα 500 εκατομμύρια; Γνωρίζετε ότι
μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2017 έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες περί τα
τρία δισεκατομμύρια ευρώ; Μιλήσατε για τεχνικές αλλαγές στην αγορά ενέργειας. Γνωρίζετε ότι η χρηματιστηριακή αξία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού έφτανε, στο τέλος του 2014, στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα είναι
μόλις 600 εκατομμύρια; Ελέγχετε όντως την πορεία των διαρθρωτικών αλλαγών
ως Επιτροπή; Μπορείτε να κάνετε ασφαλή πρόβλεψη για το ενδεχόμενο πλήρους πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές το 2018;
Χρειαζόμαστε σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις. Ακόμη και αν φύγει αύριο το πρωί ο κύριος
Dijsselbloem, που μοιάζει με πολιτικό πτώμα, η πορεία της πατρίδας μας δεν θα
αλλάξει. Χρειαζόμαστε και πιστωτές που δεν θα βλέπουν μόνο τους αριθμούς,
αλλά την ουσία του ελληνικού προγράμματος και δεν θα την χρησιμοποιούν για
προεκλογικούς λόγους.».
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24. Συμμετείχα στη συζήτηση «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων - Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – Επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα
εμπρός».
15-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-15(17)
«Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η διοχέτευση των πόρων από τα ταμεία της
Ένωσης στην πραγματική οικονομία αντιμετωπίζει, κατά τη γνώμη μου, τρία
σημαντικά εμπόδια. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει λογιστική και όχι αποδοτική
διαχείριση των πόρων. Υπάρχει, δηλαδή, απλή επίτευξη των στόχων σε αριθμητικό επίπεδο που, συχνά, δεν αντιστοιχεί σε εισροή των πόρων στην πραγματική οικονομία. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα παρουσιάζονται δαπάνες 1,6
δισεκατομμυρίων EUR για το 2016 και εσείς, ως Επιτροπή, είστε ευχαριστημένοι και η κυβέρνηση μιλάει για υπερκάλυψη του στόχου, αλλά οι επιχειρήσεις,
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οι start-up, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ψάχνουν να βρουν πού
είναι τα λεφτά. Τα κονδύλια δεσμεύονται, αλλά δεν διοχετεύονται άμεσα στην
πραγματική οικονομία. Το δεύτερο εμπόδιο είναι οι χαμηλές επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων. Αν οι αριθμοί έδιναν δουλειές, τότε δεν θα ήταν η ανεργία των νέων στο
45%. Στην έκθεση που παρουσιάζει ο κ. van Nistelrooij επισημαίνονται οι ελλείψεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Το βέβαιο είναι ότι χρειαζόμαστε βιώσιμες δουλειές για τους νέους μετά την
εκπαίδευση ή τη μαθητεία και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Το τρίτο πρόβλημα
είναι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων, οι καθυστερήσεις
που οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα της διαχείρισης των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων, κάτι που είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Οφείλουμε
να απαντήσουμε με βιώσιμες δουλειές που προκύπτουν από τα κονδύλια του
Ταμείου Συνοχής, σε συνεργασία και με συμμετοχή στη χρηματοδότηση από
εργαλεία, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων του σχεδίου Juncker. Οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις με αληθινές δουλειές. Αυτή
είναι η αποστολή μας και είμαι σίγουρη ότι θα εργαστείτε για αυτό.».
25. Συμμετείχα στη συζήτηση «Η πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα».
14-02-2017 - P8_CRE-REV(2017)02-14(12)
«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Dombrovskis, παρά τους αριθμούς που παρουσιάσατε και οι οποίοι είναι θετικοί, η καθυστέρηση στη δεύτερη αξιολόγηση
ανεβάζει τον λογαριασμό. Ξέρετε ότι για μας τους Έλληνες ισχύει το «όσο πιο
αργά τόσο πιο πολύ ακριβά» και, φυσικά, ο λογαριασμός της καθυστέρησης
έρχεται σε μας και για την εξέλιξη βαρύνεται πρωτίστως η ελληνική κυβέρνηση,
αλλά η πορεία του ελληνικού προγράμματος βαρύνει και εσάς τους πιστωτές.
Ο λόγος είναι απλός: έχετε ευθύνη γιατί συνομολογήσατε ένα απολύτως υφεσιακό μείγμα με φόρους πάνω στους φόρους, αν και γνωρίζετε ότι οι φόροι
σκοτώνουν τους φόρους. Έχετε ευθύνη διότι δεν αντιδράσατε κάθετα, οριστικά,
κατηγορηματικά, στο άνοιγμα της νέας συζήτησης για το Grexit που δεν φέρνει
μόνο σε μεγάλο κίνδυνο την πατρίδα μου –κοντά στην καταστροφή, αλλά υπονομεύει και το κοινό νόμισμα. Έχετε ευθύνη γιατί δεν εφαρμόστηκαν έγκαιρα
οι υποσχέσεις που έχετε δώσει από τον Νοέμβριο του 2012 για τη μείωση του
κόστους εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους. Η λύση για την Ελλάδα, αγαπητέ
Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, είναι ένα άλλο μείγμα πολιτικής που θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της πατρίδας. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα αυξήσει την αστάθεια, θα τη μειώσει. Οι εκλογές θα δώσουν
σταθερότητα στη χώρα. Θα δώσουν τέλος στην αβεβαιότητα και την ιδεοληψία
και θα βάλουν την Ελλάδα στην κανονικότητα, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα
το 2018.».
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26. Συμμετείχα στη συζήτηση «Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου».
14-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-14(7)
«Κυρία Πρόεδρε, αύριο οι ηγέτες συζητούν την επέκταση του επενδυτικού σχεδίου Juncker, κύριε Επίτροπε Αβραμόπουλε, το οποίο πράγματι έχει θεαματικά
αποτελέσματα σε αριθμούς. Όμως, σε χώρες όπως η κοινή μας πατρίδα, η Ελλάδα, αυτή η επιτυχία δεν αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία. Από τα
154 δισεκατομμύρια που μόχλευσε το FC τα 1,9 μοχλεύονται στην Ελλάδα και
περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο αντιστοιχούν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα της
χρηματοδότησης, μιας χρηματοδότησης που δεν μπορεί, φαίνεται, να γίνεται
πια μέσω τραπεζών και είναι μεγάλη ανάγκη, επείγει, να ενθαρρύνουμε τις χρηματοδοτικές πλατφόρμες, ακόμη και έξω από το υπάρχον τραπεζικό σύστημα.
Πίσω από κάθε αριθμό, όπως είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος Juncker, κρύβεται
ένας άνθρωπος. Το 46,5% των νέων Ελλήνων είναι άνεργοι. Είναι η ώρα να
δράσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε το επενδυτικό σχέδιο Juncker, ώστε να έχει
απόδοση στην καθημερινότητα των Ελλήνων».
27. Συμμετείχα στη συζήτηση «Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς» (B81284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B81289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
01-12-2016 - P8_CRE-REV(2016)12-01(7.21)
«Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης είναι πάντα παρόν, όταν
πρόκειται να θεραπεύσει τις ζημιές που υφίστανται οι πολίτες μας και οι υποδομές στις χώρες μέλη από φυσικές καταστροφές. Έχω μια σειρά παραδείγματα
για τον τρόπο με τον οποίο ενίσχυσε την Ελλάδα. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα:
Μας δόθηκε βοήθεια ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ για φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, και αυτό
έχει τη σημασία του. Όμως πιστεύω πως από την εποχή της κάλυψης των ζημιών και της επούλωσης των τραυμάτων, πρέπει να περάσουμε άμεσα στην εποχή
της πρόληψης και για τον λόγο αυτό προτείνω να υπάρχουν έργα πρόληψης των
φυσικών καταστροφών, χρηματοδοτούμενα εξολοκλήρου από τα διαρθρωτικά
ταμεία και χωρίς εθνική συμμετοχή, ειδικά σε χώρες που πλήττονται διαρκώς,
και σχετικά είναι τα παραδείγματα της Ελλάδας της Βουλγαρίας αλλά και της
Ιταλίας».
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28. Συμμετείχα στη συζήτηση «Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.». (A80011/2016 - Brian Hayes).
24-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-24(9.2)
«Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υφίστανται μεγάλες πιέσεις και για τον
λόγο αυτό οι πολίτες ενδέχεται να βασίζονται όλο και περισσότερο στο μέλλον
σε επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές για τη συμπλήρωση των συνταξιο-

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

δοτικών τους αποταμιεύσεων. Οι θεσπιζόμενοι με την παρούσα πρόταση οδηγίας κανόνες αποσκοπούν στην κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας για όλους τους μελλοντικούς συνταξιούχους, μέσω της επιβολής αυστηρών
προτύπων εποπτείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλισθεί η
συνετή διαχείριση των καθεστώτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Παράλληλα, ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματική πληροφόρηση των κρατών
μελών, αλλά και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων συνταξιοδοτικών προϊόντων, χωρίς ωστόσο να θέτουν τη θεμελιώδη σημασία της κοινωνικής ασφάλισης υπό αμφισβήτηση».
29. Συμμετείχα στη συζήτηση «Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel).
22-11-2016 - P8_CRE-REV(2016)11-22(6.5)
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«Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος νομιμοποιεί χρήματα από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία στη συνέχεια μπαίνοντας στην αγορά στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό. Διαιωνίζεται έτσι η συστηματική φοροδιαφυγή, στερώντας από τα κράτη μέλη
πολύτιμα φορολογικά έσοδα και πιέζοντας ασφυκτικά τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Είναι απαραίτητη η άμεση απόσυρση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στη χώρα μου, την Ελλάδα, πρέπει να υιοθετήσουμε
άμεσα υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές και χρήση πλαστικού χρήματος πάνω
από 300 ευρώ. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε αποτελεσματικό φορολογικό
σχεδιασμό, ο οποίος, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική
μείωση της φορολογίας».
30. Συμμετείχα στη συζήτηση «Ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014 – 2020».
25-10-2016 - P8_CRE-REV(2016)10-25(12)
«Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014–2020, χωρίς να αλλάζει τα ποσά που αναλογούν
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στα κράτη μέλη, καλείται να απαντήσει σε προκλήσεις που προέκυψαν μετά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού. Με απλά λόγια, με τα ίδια χρήματα πρέπει να
αναλάβουμε εξαιρετικές δράσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία του αποθέματος για την αντιμετώπιση
κρίσεων ως ειδικού εργαλείου με προφανείς στόχους την ανθρωπιστική κρίση
και την κάλυψη των κενών στην ασφάλεια.
Όμως, η ανάγκη για αποτελεσματικότητα στη διάθεση των κονδυλίων είναι επιτακτική και σε αυτή πρέπει να απαντήσουμε. Είναι ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή
ενσωματώνει την ιδέα μας για τη χρήση των αδιάθετων κονδυλίων για την αντιμετώπιση των κρίσεων —και εδώ θα ήθελα ειδικά να αναφερθώ στη συμβολή
του εισηγητή, του κυρίου Olbrycht—, αλλά φαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν
αρκεί. Χρειάζεται να ελέγξουμε τον τρόπο, ώστε τα χρήματα των ευρωπαίων
φορολογουμένων να μη χάνονται καθ᾽ οδόν και να θεραπεύουν τελικά, κατά το
μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης.
Ζήτημα αποτελεσματικότητας τίθεται και στη διάθεση των πόρων για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας. Πραγματικά, το Interrail είναι ένας σπουδαίος τρόπος,
φαίνεται όμως πως δεν είναι αρκετός. Η κατεύθυνση είναι να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν.».
31. Συμμετείχα στη συζήτηση «Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου».
08-06-2016 - P8_CRE-REV(2016)06-08(8)
«Αγαπητέ κύριε Olbrycht, προτίθεμαι να προτείνω στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και θα ήθελα τη δική σας άποψη, τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας
μεταφοράς τεχνογνωσίας στις χώρες που έχουν χαμηλή δυνατότητα μόχλευσης
κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Θα ήθελα τη γνώμη σας για αυτό.».
32. Συμμετείχα στη συζήτηση «Διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για την πρώτη
αναθεώρηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα».
10-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-10(10)
«Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Moscovici, χθες το Εurogroup επανέλαβε την απόφαση για το χρέος που ανάγεται στον Νοέμβριο του 2012, αλλά με προστιθέμενα
και αυξημένα μέτρα και με αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης.
Είναι μια υπόσχεση που εκκρεμεί τέσσερα χρόνια και στη διαδρομή, μόνο από
τον Ιανουάριο του 2015, έχουν φύγει από τις τσέπες των Ελλήνων 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, έχετε και εσείς ευθύνη ως δανειστές, αφού επιτρέπετε ένα μείγμα πολιτικής που βασίζεται σε περισσότερη φορολογία, σε περισσότερες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, που ευνοούν και τη φοροδιαφυγή
και την εισφοροδιαφυγή. Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, η Ελλάδα δεν
χρειάζεται άλλα προγράμματα, χρειάζεται μια άλλη πολιτική με λιγότερους φόρους, με λιγότερες δαπάνες, χρειάζεται μία άλλη κυβέρνηση που θα προχω-
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ρήσει γρήγορα σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για να μην ξανασυζητήσουμε
εδώ το ελληνικό πρόβλημα, για να είναι η Ελλάδα πρωταγωνιστής στην καρδιά
της ευρωζώνης και, βεβαίως και πρώτα απ̕ όλα, εσείς να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας που εκκρεμούν εδώ και μια τετραετία.».
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33. Συμμετείχα στη συζήτηση «Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ –
Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 – Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής».
09-05-2016 - P8_CRE-REV(2016)05-09(15)
«Κύριε Πρόεδρε, συνομολογούμε για άλλη μια φορά σήμερα εδώ ότι η πολιτική
της συνοχής είναι το κύριο και πλέον αξιόπιστο επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, εφαρμόζεται με πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια και,
σε πολλές περιπτώσεις, με χαμηλή αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα στη
χώρα μου, την
Ελλάδα, δύο χρόνια μετά η απορρόφηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αρχίζει με δυσκολία, ενώ, ευτυχώς, σήμερα υπογράφηκε και το πρώτο από τα προγράμματα εγγυήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις, μια συνέργεια του ιδιωτικού τομέα με το «Horizon 2020».
Tι μπορούμε να κάνουμε; Καταρχάς να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις συνέργειες, είτε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων,
είτε με το ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ, είτε με το πρόγραμμα «Horizon 2020». Και
ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρξει εγγύηση για το ρίσκο της χώρας. Για να κάνουν επιτέλους οι τράπεζες τη δουλειά
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τους, να δώσουν δηλαδή ρευστότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο, όμως, και εμείς να προχωρήσουμε άμεσα στην απλοποίηση
των κανονισμών. Δεν μπορούν οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες να αποφεύγουν οποιοδήποτε κοινοτικό χρήμα και να καταφεύγουν στις τράπεζες, που αρνούνται στο τέλος να τους χρηματοδοτήσουν. Πρέπει να απλοποιήσουμε τα εργαλεία και να ωθήσουμε τα κράτη μέλη να κάνουν αξιόπιστα τη δουλειά τους.».
34. Συμμετείχα στη συζήτηση «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Ετήσια έκθεση
2014».
27-04-2016 - P8_CRE-REV(2016)04-27(16)
«Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Moscovici, Πρόεδρε Hoyer, περισσότερη από τη μισή
χρηματοδότηση που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καταλήγει σε
μόλις τέσσερις από τις είκοσι οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την Ισπανία,
την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ταυτόχρονα, το επίπεδο χρηματοδότησης
της χώρας μου, της Ελλάδας –που βρίσκεται σε πρόγραμμα– έχει, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, μειωθεί στο μισό.
Η Ελλάδα είναι, Επίτροπε Moscovici, μεταξύ των ‘μετεξεταστέων’. Και το ερώτημα είναι απλό: πόσο εύκολο είναι για μια μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση
να ζητήσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Πολύ δύσκολο,
είναι η απάντηση. Είναι γνωστό ότι η οικονομία της Ελλάδας έχει υψηλό ρίσκο.
Πώς θα πετύχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μετριάσει αυτό το ρίσκο; Το σχέδιο Juncker, για παράδειγμα, εγγυάται το ρίσκο και μπορεί να είναι
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μια απάντηση για τους μικρομεσαίους. Μια άλλη απάντηση ήταν το ‘ΕΙΒ trade
finance facility’ (το πρόγραμμα της ΕΤΕπ όσον αφορά στη διευκόλυνση για τη
χρηματοδότηση του εμπορίου) που υπεγράφη το 2013 για να διαμεσολαβεί
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις εμπορικές τράπεζες. Όμως, από τότε
άλλαξαν πολλά. Τώρα η Ελλάδα χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, μια ένεση
ρευστότητας. Χρειάζεται απλουστευμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Είναι μεγάλη ανάγκη και οφείλουμε να διευκολύνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Πρέπει να μειώσουμε τις επιπτώσεις
της κρίσης που πληρώνει ιδιωτικός τομέας και γι’ αυτό οφείλουμε να λάβουμε
ειδική μέριμνα, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για χώρες που
βρίσκονται σε πρόγραμμα.».
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35. Συμμετείχα στη συζήτηση «Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας». (A8-0366/2015 - Marek Plura)
19-01-2016 - P8_CRE-REV(2016)01-19(6.8)
«Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παραθέσω δύο αριθμούς που είναι ενδεικτικοί της μέχρι τώρα αδυναμίας μας να δράσουμε στο φλέγον ζήτημα της απασχόλησης
των νέων. Πέντε εκατομμύρια νέοι άνεργοι στην Ευρώπη, δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας: γιατί άραγε δεν παρέχουμε στους νέους τις δεξιότητες που
τους λείπουν, ώστε αυτές οι κενές θέσεις εργασίας να γίνουν άμεσα δουλειές
με προοπτική;
Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους πόρους για να βελτιώσουν τα προσόντα
και τις δεξιότητες των νέων ανθρώπων που θέλουν να προχωρήσουν, όμως είναι προφανές ότι σε μερικές χώρες η ψευτομαθητεία τείνει να γίνει συνήθεια.
Πρέπει, εδώ και τώρα, να πιέσουμε τα κράτη μέλη για να ενεργοποιήσουν τα
συστήματα εποπτείας και παρακολούθησης της απορρόφησης των κοινοτικών
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πόρων, ώστε η μαθητεία να εξελίσσεται άμεσα σε θέση εργασίας. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τη νεανική εξωστρεφή επιχειρηματικότητα με
προώθηση των νέων επιχειρηματιών στο Εrasmus, αλλά και τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Πρόκειται, ξέρετε, για βήματα
μικρά, απλά, αλλά απαραίτητα, τα οποία όμως σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου χώρας προέλευσης, της Ελλάδας, δεν έχουν γίνει
σε επαρκή βαθμό».
36. Συμμετείχα στη συζήτηση «Απλούστευση και προσανατολισμός με γνώμονα τις
επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020». (B8-1231/2015)
26-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-26(12.5)
«Κυρία Πρόεδρε, η αλήθεια είναι πως χάνουμε χρόνο και o χρόνος είναι πολύτιμος, ειδικά όταν πρόκειται για τη διαδικασία απορρόφησης των κοινοτικών
πόρων. Υπάρχουν χώρες, όπως η δική μου η Ελλάδα, που οι κοινοτικοί πόροι
είναι η μοναδική πηγή για να εισρεύσει φρέσκο χρήμα.
Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό; Καταρχάς να θέσουμε την 31η Δεκεμβρίου
ως υποχρεωτική προϋπόθεση για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική συνοχή και να
μην κάνουμε εκπτώσεις. Οι κοινές διατάξεις θα μειώσουν τον χρόνο που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι τη χρηματοδότηση. Με κάθε τρόπο
να επιταχύνουμε τη διαδικασία απόδοσης χρημάτων στους δικαιούχους.
Ξέρετε, ακόμη στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε να απορροφήσουμε τους πόρους
του προηγούμενου κοινοτικού πλαισίου, του 2009-2013, και το 2014 δεν έχει
αρχίσει ακόμη να απορροφάται. Χρειάζεται να βοηθήσουμε και εμείς. Να πατάξουμε τη γραφειοκρατία και να προχωρήσουμε άμεσα στους πόρους που δικαιούμαστε.».
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37. Συμμετείχα στη συζήτηση «Δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου – Ετήσια
Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016».
11-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-11(14)
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«Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Dombrovskis, στη χώρα μου την Ελλάδα οι αριθμοί
των φθινοπωρινών προβλέψεων της Επιτροπής είναι άκρως ανησυχητικοί για το μέλλον μας, παρά τη διαφαινόμενη ανάκαμψη της ευρωζώνης: ύφεση 1,4% το 2015,
ύφεση 1,3% το 2016, ανεργία 25,7% το 2015, ανεργία 25,8% το 2016. Σε ένα τέτοιο
περιβάλλον η Επιτροπή οφείλει να ενθαρρύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές, δείχνοντας
ότι η εφαρμογή τους οδηγεί τελικά σε ελάφρυνση των πολιτών. Συγχρόνως, οφείλετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας ξεχωριστά
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις εκτιμήσεις των Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ξέρετε, κανένα περιθώριο για περικοπή μισθών,
δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για μειώσεις, υπάρχει περιθώριο για τη μείωση των
κρατικών δαπανών, υπάρχει περιθώριο για την περικοπή της γραφειοκρατίας και για
την αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.».
38. Συμμετείχα στη συζήτηση «Χρηματοδότηση δύο νέων καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ για την Συρία και την Αφρική και συνεισφορές των κρατών μελών
σε αυτά τα ταμεία».
11-11-2015 - P8_CRE-REV(2015)11-11(19)
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«Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Georgieva,
οι Έλληνες που υποδέχονται τους πρόσφυγες στη Λέσβο και στην Κω και βλέπουν παιδιά να πνίγονται ρωτούν, ταυτόχρονα, τι κάνει Ευρωπαϊκή Ένωση για
όλο αυτό. Η απάντηση είναι ότι Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολλά, αλλά συμβαίνει
στη ζωή να είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο γι’ αυτά που κάνουμε, αλλά και γι’ αυτά
που δεν κάνουμε.
Και πράγματι εδώ η χρηματοδότηση των καταπιστευμάτων, των ταμείων για
τη Συρία και την Αφρική, καθυστερεί δραματικά. Και το ερώτημα είναι: ο χρόνος της εθελοντικής συνεισφοράς των κρατών μελών είναι δεσμευτικός; Αρκούν
αυτά τα χρήματα; Όχι, είναι η απάντηση. Πότε θα καταβληθούν; Κανένας μέχρι
τώρα δεν έχει απαντήσει. Πώς θα αυξηθεί αυτή η χρηματοδότηση; Θα ληφθεί
υπόψη ότι δίνονται 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετοι πόροι στα κράτη μέλη,
ώστε να χρηματοδοτηθούν και τέτοιου είδους δράσεις; Και τρίτο, και πιο σοβαρό, πώς παρακολουθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμογή των συμφωνιών
με τρίτες χώρες οι οποίες χρηματοδοτούνται από δικούς μας πόρους; Ξεκινώντας από την Τουρκία που παίρνει τρία δισεκατομμύρια ευρώ με βάση προενταξιακή βοήθεια. Πώς το κάνουμε αυτό; Πρέπει να δράσουμε, να δράσουμε
τώρα, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο ευρωσκεπτικισμός θα ανθίζει πάνω
στην απελπισία που φέρνουν οι πρόσφυγες στο έδαφός μας.».
39. Συμμετείχα στη συζήτηση «Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα».
27-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-27(10)
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«Κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Georgieva, σε αυτό τον προϋπολογισμό του 2016
έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρεις σημαντικές προκλήσεις από την πλευρά της
Επιτροπής REGI:
Η πρώτη είναι η αποκλιμάκωση των εκκρεμουσών πληρωμών· σύμφωνα με την
τελευταία ενημέρωση που μας έκανε η Επιτροπή, οι ανεξόφλητες πληρωμές τον
Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 8,4 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά υπάρχουν αιτήματα για 15
δισ. ευρώ. Παραμένει, λοιπόν, ένα κενό.
Η δεύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η παρακολούθηση της απορροφητικότητας αλλά και της απόδοσης σε δουλειές και ανάπτυξη
των χρημάτων που επενδύουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Θεωρώ θετικό
το γεγονός ότι έχουμε ορίσει ειδικό ευρωβουλευτή rapporteur για την Ελλάδα,
πιστεύω όμως ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να είναι η εξαίρεση, αλλά η παρακολούθηση της πορείας της εφαρμογής του κοινοτικού πλαισίου πρέπει να γίνει
κανόνας για το Ευρωκοινοβούλιο.
Το τρίτο αφορά την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Εκεί είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι χώρες όπως η Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία και τη συνοχή για να αντιμετωπίσουν την
κρίση, καθώς και το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο πρόεδρος Junker για την
εξαίρεση αυτών των δαπανών από το Σύμφωνο Σταθερότητας.».
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40. Συμμετείχα στη συζήτηση «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής
Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους – Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της
στρατηγικής «ΕΕ 2020» – Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση – Απλούστευση και προσανατολισμός στις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για τα έτη 2014-2020».
27-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-27(14)
«Κυρία Πρόεδρε, προτείνω πέντε απλές σκέψεις που θα βοηθήσουν στην αύξηση
της απορροφητικότητας, ειδικά τώρα που αντιμετωπίζουμε τη γραφειοκρατία.
Καταρχάς, να προχωρήσει γρήγορα η σύγκλιση των διαδικασιών σε όλη την πολιτική συνοχής, προκειμένου να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης και να
μην προκαλείται έτσι σύγχυση ούτε στους δικαιούχους ούτε στις διαχειριστικές
αρχές.
Έπειτα, να αποφεύγονται οι πολλαπλοί έλεγχοι, οι οποίοι έχουν και αμφίβολα αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της απάτης και παράλληλα όμως να
έχουμε άμεση και παραδειγματική αντιμετώπιση της μεθοδευμένης απάτης.
Να έχουμε μηδενική ανοχή στη διαφθορά, να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα
για την πάταξη της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να
προχωρήσουμε άμεσα στην εφαρμογή του «e-Cohesion», που θα συμβάλει και
στη μείωση του διαχειριστικού βάρους, αλλά θα επιτρέπει και την ηλεκτρονική
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών.
Tέλος, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε άμεσα στη σύσταση
μητρώου δικαιούχων και μακροπρόθεσμα ακόμη και μητρώου αναδόχων, προ-
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κειμένου να μειώσουμε τη γραφειοκρατία της υποβολής των προγραμμάτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων έργων. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την απορρόφηση,
αλλά κυρίως θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την επίτευξη του στόχου, που
δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη και τις δουλειές.».
41. Συμμετείχα στη συζήτηση «Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
στον τομέα της φορολογίας – Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών – Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της
οδηγίας για τις αποταμιεύσεις».
26-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-26(12)
«Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Moscovici, είναι κοινή παραδοχή όσων κινούνται στην
αγορά ότι, όσο εμείς συζητάμε εδώ την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η φοροδιαφυγή
και η φοροαποφυγή βρίσκουν άλλους δρόμους και τελικά μας προσπερνούν.
Γι’ αυτό, το ερώτημα για μένα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να εφαρμοστεί η
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό σύστημα· πόσο γρήγορα
μπορεί αυτή να καταστεί υποχρεωτική στην πράξη· πόσο γρήγορα μπορούμε να
έχουμε ενιαίο μητρώο φορολογίας στις επιχειρήσεις· πόσο γρήγορα μπορούμε
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να ξέρουμε πού και ποιοι έχουν καταθέσεις, ακίνητη και κινητή περιουσία, όχι
μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός αυτής. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ως νησί, και το παράδειγμα της περίφημης λίστας
Lagarde στην Ελλάδα, της λίστας Falciani, που τόσους μύθους καλλιεργεί και
τόσα προβλήματα δημιουργεί, απλώς αυξάνουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης που
έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες απέναντι στις δυνατότητές μας να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.».
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42. Συμμετείχα στη συζήτηση «Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία: ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
05-10-2015 - P8_CRE-REV(2015)10-05(10)
«Κυρία πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, σήμερα διανύουμε τα τελευταία μέτρα ενός αγώνα δρόμου, ενός σπριντ που κάναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ώστε τελικά να τονωθεί άμεσα η ελληνική οικονομία με καταρχήν
συνολικό όφελος δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα πρόκειται για μια εξαίρεση, για μία εξαίρεση για την Ελλάδα, και ακούσαμε αντιρρήσεις, αντιρρήσεις
από κυβερνήσεις, αντιρρήσεις από συναδέλφους στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι οποίες είναι εύλογες.
Γιατί να δώσουμε στην Ελλάδα μία εξαίρεση και να μην καταβάλει την εθνική
συμμετοχή;
Γιατί να δώσουμε έμφαση στην προχρηματοδότηση, την ώρα που ενώ και άλλοι
χρειάζονται χρήματα, η ελληνική κυβέρνηση δεν δείχνει να σπεύδει;
Η απάντηση έρχεται από όσα βίωσε και βιώνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, η χώρα
μου, έχει χάσει το 30% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά τη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης. Βιώνει συνθήκες πολέμου και ταυτόχρονα η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια επέτεινε την αβεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα.
Τώρα, αφού σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε
ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την
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απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αύριο ψηφίζουμε
για την τροποποίηση του Κανονισμού, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει
δείξει σε χρόνο ρεκόρ για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη του στη χώρα μας.
Μετά από αυτά, είναι αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να πάρει τη σκυτάλη, να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις, να αξιοποιήσει την ευκαιρία που
δίνεται στην Ελλάδα. Ο αγώνας για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας
είναι μαραθώνιος και οφείλουμε να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στην Ελλάδα. Να δούμε πώς προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, να γνωρίζουμε κάθε στιγμή
τι συμβαίνει εκεί.».
43. Συμμετείχα στη συζήτηση «Προϋπολογισμός 2016 – Εντολή για τον τριμερή διάλογο».
07-07-2015 - P8_CRE-REV(2015)07-07(13)
Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. «Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα χρήματα που δίνονται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων αποτελούν μια σημαντική, δραστική ενίσχυση στην οικονομική δραστηριότητα μέσω των συνεργειών στο σύνολο των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην ουσία τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης των χωρών που βρίσκονται σε κρίση τόσο για την οικονομία όσο και για
την κοινωνική συνοχή. Για να συμβεί αυτό στην πράξη, επείγει να υλοποιηθεί
χωρίς αποκλίσεις το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τη λύση του προβλήματος με τις εκκρεμείς πληρωμές από την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο.
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Είναι φανερό ότι κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε μια χιονοστιβάδα. Σκεφθείτε τι συμβαίνει στη χώρα μου, την Ελλάδα, όπου το χρηματοπιστωτικό σύστημα
πάγωσε και οι πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτάνουν στους αποδέκτες.
Κατά την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2016 οφείλουμε
επίσης να λάβουμε υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η κρίση στις χώρες
που επλήγησαν. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το EFSI θα επιστρέψει στο ακέραιο, μαζί με τα κέρδη, τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί από το HORIZON και το SES.
Πρέπει να σπεύσουμε. Να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα των νέων φορολογουμένων φτάνουν στην πραγματική οικονομία και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.».
44. Συμμετείχα στη συζήτηση «Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις».
24-06-2015 - P8_CRE-REV(2015)06-24(20)

«Κύριε Πρόεδρε, η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης είναι αναγκαία για
να αντιμετωπιστεί η ανισορροπία εντός της ευρωζώνης, να αυξηθεί η σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα.
Η έλλειψη σταθερότητας είναι αυτή που υπονομεύει σήμερα τη χώρα μου, την
Ελλάδα, και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο στις επόμενες ώρες να βγει
λευκός καπνός, να έρθει συμφωνία.
Είναι επίσης απαραίτητο οι πιστωτές να κάνουν μια κίνηση καλής θέλησης και
να επαναφέρουν στο τραπέζι τη δέσμευση του Νοεμβρίου του 2012 για τη διευθέτηση της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους.
Είναι, τέλος, αναγκαίο να δούμε τη συνταγή της επόμενης μέρας. Δεν μπορεί η
ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει τους φόρους και να περιορίσει τις διαρθρωτι-
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κές αλλαγές. Είναι αναγκαίο να μην μπει η Ελλάδα ξανά στον κύκλο της ύφεσης,
γιατί αυτό θα έχει επίδραση στο σύνολο της οικονομικής διακυβέρνησης της
ευρωζώνης».
45. Συμμετείχα στη συζήτηση «Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των
νέων». (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
29-04-2015 - P8_CRE-REV(2015)04-29(11.2)
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«Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την πρόταση της εισηγήτριας, διότι η πρωτοβουλία
για την απασχόληση των νέων ενισχύει και επιταχύνει τη λήψη μέτρων για την υποστήριξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία που υπερψηφίσαμε εδώ σήμερα απευθύνεται ακριβώς σε εκείνες τις περιοχές όπου το ποσοστό της ανεργίας
των νέων υπερβαίνει το 25%. Στη χώρα μου, το ποσοστό της ανεργίας των νέων είναι
υπερδιπλάσιο, ξεπερνά το 50%. Έχουμε μια ολόκληρη αποκλεισμένη γενιά. Για τη
γενιά αυτή κάναμε σήμερα ένα μικρό βήμα μπροστά. Δεν πρόκειται, όμως, να βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση, εάν δεν δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εδραίωση της ανάπτυξης, εμπλέκοντας απευθείας τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους.».
46. Συμμετείχα στη συζήτηση «Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό
2016 - Τμήμα III».
10-03-2015 - P8_CRE-REV(2015)03-10(16)
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«Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συμφωνήσω με την κατεύθυνση της έκθεσης, καθώς διαπιστώνει τα προβλήματα και παράλληλα δείχνει
τον δρόμο για πιθανές λύσεις. Ξεκινώντας από τη μέχρι τώρα εκτέλεση του
προϋπολογισμού, θέλω να σημειώσουμε ότι υπάρχουν 2 σημαντικά ζητήματα:
Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και οι αδιάθετοι πόροι από τα προηγούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα που δημιουργούν σημαντικά θέματα, ειδικά
στις χώρες που έχουν μειωμένους εθνικούς πόρους. Και οι καθυστερήσεις στην
έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου στην πολιτική της συνοχής που αυξάνουν αυτόματα τον κίνδυνο συσσώρευσης των πόρων και χαμηλώνουν τις
πιθανότητες απορρόφησης ή ακόμη και μη αποδοτικής αξιοποίησής τους.
Η έκθεση στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Μπορούμε να
μελετήσουμε και να συζητήσουμε εδώ νέες πρωτοβουλίες πέρα από το «Youth
Initiative» στις οποίες θα εμπλέκονται όμως και οι επιχειρήσεις; Μπορούμε να
δούμε άμεσα τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίση ρευστότητας; Δύο πράγματα μόνο, πρέπει να σπεύσουμε να εξομαλύνουμε το σχέδιο πληρωμών, να οριστικοποιήσουμε άμεσα το ρυθμιστικό πλαίσιο που μας συνδέει με το εργαλείο του πακέτου
Juncker και όλα αυτά να γίνουν με διαφάνεια.».
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47. Συμμετείχα στη συζήτηση «Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020». (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014,
B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
27-11-2014 - P8_CRE-REV(2014)11-27(12.3)
Βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και της νέας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής. Παράλληλα
με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές για την περίοδο που κλείνει, σημειώνονται, δυστυχώς, σημαντικές καθυστερήσεις και στη διαδικασία έγκρισης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων που θα υλοποιήσουν την Πολιτική Συνοχής σε μια περίοδο ιδιαίτερα
κρίσιμη, πρωτίστως για τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση και δεν διαθέτουν επαρκείς εθνικούς πόρους για την εφαρμογή μίας αναπτυξιακής πολιτικής. Σε
πρόσφατη έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Απασχόλησης ανακοίνωσε ότι προκειμένου η Ελλάδα να ανακτήσει κάποιο από το χαμένο έδαφος, θα πρέπει να τονώσει την απασχόληση μέσα από εμπροσθοβαρείς συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.
Η πρόβλεψη για το πότε η Ελλάδα θα ανακτήσει το επίπεδο απασχόλησης σε προ
κρίσεως επίπεδα είναι για το 2034. Προβληματίζομαι, λοιπόν, ιδιαίτερα από την καθυστέρηση στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής, καθώς, όπως είναι προφανές, αυτή
θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δύσκολη προσπάθεια ανάτασης των ευρωπαϊκών
οικονομιών. Για τον λόγο αυτό υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος.
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48. Παρεμβάσεις μου ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων.
12-11-2014 - P8_CRE-REV(2014)11-12(22)
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«Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν το τέλος του προγράμματος
στήριξης και, παρά τα επιτυχημένα stress-tests των τραπεζών, η ρευστότητα για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. Χρειάζεται,
λοιπόν, να βοηθήσουμε όλοι εδώ να γίνει μία επείγουσα ένεση ρευστότητας.
Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και να πάρουν δάνεια με μειωμένο επιτόκιο και μέσω
των διαρθρωτικών ταμείων. Τι γίνεται, όμως, με εκείνες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι υγιείς, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και
δυσκολίες στην αποπληρωμή των παλαιών δανείων που έλαβαν κατά τη διάρκεια της κρίσης με υψηλά επιτόκια;
Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την αναχρηματοδότηση
των υπαρχόντων δανείων από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πιστεύω πως οι
νέες συνθήκες απαιτούν εξαιρετικές δράσεις και γι’ αυτό καλώ την Επιτροπή να
λάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να βελτιωθεί, να αλλάξει ο υπάρχων κανονισμός. Είναι καιρός να δώσουμε στις υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
πάσχουν από ρευστότητα μια ευκαιρία, τώρα που η κρίση στην Ελλάδα φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της.».
49. Συμμετείχα στη συζήτηση «Απασχόληση των νέων».
16-07-2014 - P8_CRE-REV(2014)07-16(8)
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«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πολύ εύστοχα χθες ο πρόεδρος Juncker είπε ότι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 29 κράτη μέλη και στο 29ο κατοικούν οι άνεργοι.
Σας μιλώ, λοιπόν, εκ μέρους αυτού του κράτους μέλους, γιατί εκεί κατοικούν
1.303.000 Έλληνες, από τους οποίους 734.000 είναι κάτω των 25 ετών.
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Και το ερώτημα, κύριε επίτροπε, είναι τι θα κάνουμε με αυτούς; Τι θα κάνουμε
με αυτούς τους νέους ανθρώπους, από τους οποίους 178.000 είναι υπερ-προσοντούχοι; Αρκεί η «Εγγύηση για τη Νεολαία»; Ακόμη και εάν την επεκτείνουμε
στα 30 χρόνια, όπως προτείνουμε σήμερα με το ψήφισμα; Αρκούν τα 340 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται στη χώρα μου μέσω αυτού του προγράμματος; Οι
απαντήσεις και στις δύο περιπτώσεις είναι όχι. Αρκούν τα προγράμματα μαθητείας που φαίνεται πως δεν είναι εστιασμένα στις χώρες του Νότου, οι οποίες
έχουν υποστεί τις περισσότερες επιπτώσεις από την κρίση; Η απάντηση είναι όχι.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να δίνουμε την αίσθηση ότι έχουμε το μαγικό
ραβδί, ότι μπορούμε οι πολιτικοί να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Θέσεις
εργασίας δημιουργούν εκείνοι που παίρνουν το ρίσκο, εκείνοι που επιχειρούν
και εκείνους πρέπει να ενισχύσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να συζητήσουμε
άλλο για την αποκλεισμένη γενιά, αλλά ούτε να συζητήσουμε καν για μια αποκλεισμένη ζωή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσουμε στοχευμένες
πολιτικές, σε χώρες όπως η Ελλάδα που υπέστησαν την κρίση, για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις χωρίς να νοθεύουμε τον ανταγωνισμό. Να αυξήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη ρευστότητα, να δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία μικρομεσαία επιχείρηση μία θέση εργασίας. Αυτοί πρέπει να είναι οι
στόχοι. Και οι στόχοι που θα τεθούν πρέπει να είναι μετρήσιμοι. Αυτό νομίζω
ότι είναι το ύψιστο καθήκον όλων εδώ.».
50. Συμμετείχα στη συζήτηση Ανασκόπηση της Ελληνικής Προεδρίας.
02-07-2014 - P8_CRE-REV(2014)07-02(6)
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«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, η ελληνική Προεδρία έδειξε ότι
τα κατάφερε. Η Ελλάδα έδειξε ότι τα κατάφερε, αλλά τώρα που τα φώτα φεύγουν
από εμάς, χρειαζόμαστε στήριξη γιατί η ελληνική κυβέρνηση, κορμός της οποίας είναι η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που εκπροσωπώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
προχωρεί στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μία από αυτές είναι η μερική αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, κόντρα σε παλιούς συνδικαλιστές και την Αριστερά.
Χρειαζόμαστε όμως στήριξη, χρειαζόμαστε δουλειές, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε,
και τα project bonds είναι μια τέτοια ιδέα· χρειαζόμαστε σταθεροποίηση του οικονομικού τοπίου και η υλοποίηση της δέσμευσης για τη μείωση του ελληνικού χρέους
που ελήφθη από τους εταίρους μας τον Νοέμβριο του 2012 πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν τα stress tests των τραπεζών από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τους ίδιους όρους και τους ίδιους κανόνες».
51. Συμμετείχα ως σκιώδης εισηγήτρια στην έκθεση σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές για παροχή τεχνικής συνδρομής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.
(2016/2303(INI))
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Ruža Tomašić
52. Συμμετείχα ως συντάκτης στην γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων.
- ITRE_AD(2017)601274 53. Συμμετείχα ως συντάκτης στη γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών που θεσπίζεται
με τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσίων.
- ITRE_AD(2017)601268 54. Συμμετείχα ως συντάκτης στη γνωμοδότηση σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016. μ- REGI_
AD(2015)560844 -
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55. Συμμετείχα ως συντάκτης στη γνωμοδότηση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016.
- REGI_AD(2015)554854 56. Συμμετείχα ως σκιώδης συντάκτης στη γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU.
27-11-2018 - REGI_AD(2018)627661 -
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57. Συμμετείχα ως σκιώδης συντάκτης στη γνωμοδότηση σχετικά με το επόμενο
ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020.
11-10-2017 - REGI_AD(2017)606230 58. Συμμετείχα ως σκιώδης συντάκτης στη γνωμοδότηση σχετικά με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
29-03-2017 - ITRE_AD(2017)595594 -

59. Συμμετείχα ως σκιώδης συντάκτης στη γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017.
08-09-2016 - REGI_AD(2016)585738 60. Συμμετείχα ως σκιώδης συντάκτης στην γνωμοδότηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016.
17-02-2016 - REGI_AD(2016)573188 61. Συνυπέβαλα κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι
(Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ.
12-09-2018 - RC-B8-0388/2018
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62. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι
Αττικής και την απάντηση της ΕΕ.
11-09-2018 - B8-0394/2018
63. Προφορικές ερωτήσεις– Αίτημα για τον περιορισμό, κατά την προσεχή αναθεώρηση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, των καταχρηστικών τελών που
χρεώνονται για την πραγματοποίηση διασυνοριακών, ενδοενωσιακών τηλεφωνικών κλήσεων και την αποστολή σύντομων μηνυμάτων (SMS).
21-07-2016 - O-000109/2016 64. Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
13-10-2015 - O-000122/2015 65. Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος-Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποκατάσταση καταστροφών στην Ελλάδα από πλημμύρες και πυρκαγιές.
22-08-2015 - B8-0349/2018
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66. Ζήτησα τη στήριξη και τη διευκόλυνση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να καταφέρουν να προσλάβουν από έναν ακόμη εργαζόμενο.
Διαβάστε όλη την παρέμβασή μου:
«Πράγματι είναι ανάγκη να εκσυγχρονίσουμε τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Περάσαμε στη νέα εποχή και ο αριθμός των εργαζομένων οφείλει
να αλλάξει και ο κύκλος των εργασιών οφείλει να διευρυνθεί. Πρέπει, όμως,
εκτός από την επικαιροποίηση να δούμε και την παγίδα. Και η παγίδα δεν είναι
άλλη από το να δημιουργήσουμε μια νέα ειδική κατηγορία μέσα στις μικρομε-
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σαίες επιχειρήσεις, η οποία θα έχει ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
Αυτές είναι οι μεσαίες επιχειρήσεις που είναι προφανές ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη και εύκολη πρόσβαση στις αγορές του χρήματος και κεφαλαίων, όσο
μεγαλώνουν τις επιχειρήσεις τους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις δομικές
ιδιαιτερότητες, γιατί η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης στη χρηματοδότηση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στη χώρα μου την Ελλάδα, οι μικρές επιχειρήσεις ήταν
δυσανάλογα επηρεασμένες. Το 21% έλεγε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν είναι η εύρεση πόρων. Πράγματι, λοιπόν, χρειαζόμαστε νέα κριτήρια. Είναι, όμως, απαραίτητη η μέριμνα και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
να διευκολύνουμε τη χρηματοδότησή τους, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά
τους και να τους βοηθήσουμε να προσλάβουν από έναν εργαζόμενο.».
Διαβάστε την απάντηση της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας, Ε.
Bieńkowska:
«Φυσικά και συμφωνούμε, και συμφωνώ μαζί σας στην σημασία ορισμού ΜμΕ.
Πρέπει ο ορισμός να είναι ξεκάθαρος, να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί και
για αυτό είπαμε ότι ετοιμάζουμε την παγκόσμια αξιολόγηση. Όταν είμαστε
έτοιμοι και όταν η αξιολόγηση ολοκληρωθεί θα επιστρέψω με τα αποτελέσματα. Επιστρέψτε μου επίσης να πω ότι φυσικά θίγουμε και τα άλλα ζητήματα που
αναφέρατε, πρόσβαση στα οικονομικά, κοινωνική επιχειρηματικότητα, διοικητικά εμπόδια, εγώ τόνισα στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι όλα αυτά τα ζητήματα εγείρονται από εμένα ή τους συνεργάτες μου στην Κομισιόν.».
67. Παρέμβασή μου στη συζήτηση της έκθεσης για την πρόσθετη και εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ε.Ε. μετά την κρίση του καλοκαιριού
του 2015 στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.
«Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κο Pascal Arimont, για
την Έκθεσή του και να επιβεβαιώσω ότι μετά από μακρύ δρόμο τελικά φτάσαμε
σε ένα θετικό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι θα ήταν επιθυμητό η Έκθεση
αυτή να έφτανε στην αρμόδια Επιτροπή τη χρονική στιγμή που η Ελλάδα χρειαζόταν ένα θετικό σημάδι. Παρ’ όλα αυτά το αποτέλεσμα της Έκθεσης είναι ήδη
καλό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα επιμείνω σε κάποιες λεπτομέρειες,
στις οποίες θα κάνω και τροπολογίες, γιατί πιστεύω ότι καμιά φορά ο διάβολος
περιμένει και κρύβεται στις λεπτομέρειες.
Πρώτα απ’ όλα θεωρώ σημαντική την έλλειψη ότι δεν αναφέρονται στο κείμενο της Έκθεσης οι συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε η εξαίρεση, ο
Κανονισμός 2015/1839 για την Ελλάδα, ο οποίος προέβλεπε και την αύξηση
της προχρηματοδότησης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου της πολιτικής συνοχής και την αύξηση των μέγιστων ποσοστών συγχρηματοδότησης στο
100% για το ανώτατο όριο πληρωμών για την περίοδο 2007-2013. Είναι, λοιπόν,
απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, με βάση το οποίο θα δίνουμε την
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εξαίρεση. Διότι μπορεί να θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο δώσαμε στην Ελλάδα την ευκαιρία να μπορέσει να ολοκληρώσει έργα της προηγούμενης περιόδου και να προχωρήσει στη χειρότερη στιγμή της, όμως η κρίση είναι πάντοτε
εδώ. Ως εκ τούτου η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο έχει μία τεχνογνωσία απέναντι
σε αυτό το θέμα. Πρέπει, επομένως, να γνωρίζουμε τα δεδομένα. Και τα δεδομένα που έδωσαν στην Ελλάδα αυτή την εξαίρεση είναι:
Η Ελλάδα έχασε το 26 % του ΑΕΠ της την περίοδο της κρίσης, η ανεργία εκτινάχθηκε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η EUROSTAT,
τον Νοέμβριο του 2017, η Ελλάδα είχε ανεργία 20,9 %, ενώ η ανεργία στους νέους είναι στο 43,7 %. Και αυτά είναι δείκτες και στοιχεία που πρέπει να μείνουν
στη συλλογική μνήμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ενεργοποιεί τέτοιου
είδους εξαιρέσεις.
Το δεύτερο στοιχείο αυτής της Έκθεσης αφορά στην επιμονή της ύπαρξης Δεικτών Ποιοτικού Αποτελέσματος. Για όλους μας οι Δείκτες Ποιοτικού Αποτελέσματος παραμένουν το ζητούμενο. Είναι όμως κατά τη γνώμη μου άστοχη
η επιμονή να ζητήσουμε από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή να εμφανίσει αυτή,
μόνη, ως κράτος μέλος Δείκτες Ποιοτικού Αποτελέσματος. Και είναι περισσότερο άστοχη η ενέργεια να επιμείνουμε για να δοθεί περαιτέρω και μεγαλύτερη
δημοσιότητα για τα έργα που ολοκληρώθηκαν βάση της εξαίρεσης του 2015.
Οι κανόνες δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι ταμπέλες που
στήνουμε στα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι ίδιοι σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Δεν χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα κάτι επιπλέον σε αυτό. Το τρίτο που θα ήθελα
να πω αφορά στην αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Εκεί θα ήθελα να αρκεστώ στο βασικό συμπέρασμα που έβγαλε η
Task Force για την Ελλάδα, στο οποίο αναφέρεται ότι για να βελτιωθεί η παροχή
της τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Θα ήθελα εδώ, αν μου επιτρέψετε, να σημειώσω το εξής: αυτή η
Έκθεση για μένα αποτελεί την ευκαιρία για την έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στο πνεύμα της εξαίρεσης που δόθηκε στην πατρίδα μου τον Οκτώβριο
του 2015. Είμασταν εδώ όλοι όταν ζητήσαμε και υπερψηφίσαμε τη διαδικασία
της άμεσης αλλαγής του Κανονισμού, όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς επικοινωνούμε σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες το αποτέλεσμα
αυτής της προσπάθειας. Αυτή η εξαίρεση είναι η έκφραση της αλληλεγγύης,
δεν είναι η ευκαιρία για την αναπαραγωγή στερεοτύπων. Είναι, λοιπόν, ανάγκη, μέσα από όλο το πνεύμα της Έκθεσης, αλλά και από τις λεπτομέρειές της,
να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες του ελληνικού λαού, και να αποφύγουμε
οποιαδήποτε υπόνοια ότι τα κοινοτικά κονδύλια δόθηκαν με τη μορφή ελεημοσύνης. Σας ευχαριστώ.».
68. Η τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κατάσταση της Ένωσης (State
of the Union).
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Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Οι πολίτες περιμένουν να αναδείξουμε άμεσα, κόντρα στον λαϊκισμό και τα
άκρα τη δική μας Ευρώπη. Η δική μας Ευρώπη οφείλει να στηρίζει, να ενισχύει
και να επιβραβεύει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Μόνο έτσι θα υπάρχει ευημερία
για όλους. Ο υπουργός οικονομικών της Ένωσης, οφείλει να επιτηρεί τη σταθερή εφαρμογή των κανόνων, αλλά και να επιβραβεύει την πρόοδο ενθαρρύνοντας τους πολίτες.
Η δική μας Ευρώπη οφείλει να οχυρωθεί απέναντι στην τρομοκρατία. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών άργησε όπως και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η δική μας Ευρώπη φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά συγχρόνως τα κράτη μέλη οφείλουν να μοιράζονται την ευθύνη. Και
όταν αυτό δεν συμβαίνει, να υφίστανται κυρώσεις. Οφείλετε και έναν καλό
λόγο στους Έλληνες, Πρόεδρε Juncker, που μαζί με τους Ιταλούς ανέλαβαν την
ιστορική ευθύνη της υποδοχής των προσφύγων.
Η δική μας Ευρώπη οφείλει να δίνει βιώσιμες δουλειές στους νέους ανθρώπους
και αυτό σίγουρα δεν επιτυγχάνεται με περικοπές στον προϋπολογισμό για την
έρευνα.».
69. Πρότεινα πέντε συν πέντε χρόνια για το ΕΣΠΑ και απλοποίηση των κανονισμών.
Πέντε συν πέντε χρόνια διάρκειας αντί για επτά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΕΣΠΑ) μετά το 2020 και για τις επόμενες προγραμματικές περιόδους, περαιτέρω
απλοποίηση των διαδικασιών και έμφαση στις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα των κοινοτικών πόρων προωθεί η Μαρία Σπυράκη ως εισηγήτρια του ΕΛΚ στη
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γνωμοδότηση για το μέλλον του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου μετά το 2020
στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI).
Καίριες τροπολογίες μου συνυπέγραψε ο συντονιστής του ΕΛΚ στην αρμόδια Επιτροπή, Lambert Van Nistelrooij.
Ειδικότερα, οι τροπολογίες προβλέπουν ότι:
•

Η διάρκεια των πολυετών δημοσιονομικών προγραμμάτων θα πρέπει να
οριοθετηθεί στα πέντε συν πέντε χρόνια με ενδιάμεση αποτίμηση των αποτελεσμάτων και στόχο την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των έργων προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έναρξης και ολοκλήρωσης των
προγραμμάτων και να αυξηθεί η απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών
πόρων.
• Επισημαίνεται ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων και της συμπληρωματικής τους χρήσης με τις επιδοτήσεις, καθώς και η ανάγκη για περισσότερες συνέργειες ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και τα άλλα χρηματοδοτικά
μέσα της ΕΕ, όπως το Horizon2020, το Connecting Europe Facility αλλά και το
Σχέδιο Juncker (European Fund for Strategic Investments).
• Ζητείται η απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών
και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων με την υιοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου κανονισμών (Single Rule Book), ώστε τα χρήματα της ΕΕ να φτάνουν σε
όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους με τα λιγότερα δυνατά γραφειοκρατικά εμπόδια.
Η έκθεση ψηφίστηκε στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 9 Οκτωβρίου 2017.
70. Ορίστηκα Εισηγήτρια του ΕΛΚ για την Νέα Ευρωπαϊκή Κάρτα Υπηρεσιών από
την ΕΕ.
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«Σημαντική ευκαιρία για εξωστρέφεια και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων κατασκευαστών στις ευρωπαϊκές αγορές,
δίνει η δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία ορίστηκα εισηγήτρια. Η Ευρωπαϊκή κάρτα
«e-services» θα αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία με εθελοντικό χαρακτήρα
κατά την οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά οι κατασκευαστές θα
μπορούν να διαπιστεύονται στη χώρα από την οποία προέρχονται και να λαμβάνουν το «πράσινο φως» από τη χώρα στην οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν, χωρίς πρόσθετα δικαιολογητικά, διαδικασίες, μεταφράσεις και έξοδα.
Οι δύο γνωμοδοτήσεις που παρουσίασα για τον Κανονισμό και την Οδηγία, που
θα διέπει την εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής κάρτας, έχουν στόχο να συμπεριλάβουν τους προβληματισμούς τόσο των μικρών και μεσαίων κατασκευαστών, που έως τώρα αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στη δραστηριοποίηση
τους στο εξωτερικό, όσο και τις ανησυχίες των εργατικών ενώσεων για πιθανή
παρέμβαση στις εργασιακές σχέσεις.
Για τον λόγο αυτό οι τροπολογίες που κατέθεσα περιλαμβάνουν:
•

Επιβεβαίωση ότι δεν θίγονται τα εργασιακά δικαιώματα, όπως προβλέπονται
από το Κοινοτικό Κεκτημένο.
• Περιορισμό της περιόδου ισχύος της ηλεκτρονικής κάρτας για 36 μήνες, ώστε οι
εταιρίες να παρέχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για τη συνέχιση της δραστηριότητας τους στο εξωτερικό.
• Παράταση του χρόνου για τη διαδικασία αποδοχής της αίτησης μιας εταιρίας
από το κράτος μέλος φιλοξενίας, αλλά και του χρόνου μέσα στον οποίο η εταιρία
θα μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις.
• Απάλειψη της διαδικασίας σιωπηρής έγκρισης από το κράτος μέλος υποδοχής.».
Οι δύο γνωμοδοτήσεις μου ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 28 Νοεμβρίου.
71. Κατέθεσα κατεπείγουσα ερώτηση σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών
που προκλήθηκαν στην περιοχή του Αμυνταίου ύστερα από κατολίσθηση σε
ορυχείο της ΔΕΗ από ευρωπαϊκούς πόρους των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.
Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:
«Τεράστιες καταστροφές σημειώθηκαν στο Αμύνταιο λόγω κατολίσθησης στο
ορυχείο της ΔΕΗ της περιοχής. Το μέγεθος των ζημιών είναι τέτοιο που οι κάτοικοι του χωριού Αναργύρων, το οποίο γειτνίαζε του ορυχείου, αναγκάστηκαν να
το εγκαταλείψουν και πλέον φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού οικονομίας, το χωριό θα απαλλοτριωθεί, ενώ
έχει ήδη συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει την έκταση των
καταστροφών και στα υπόλοιπα χωριά.
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Εκτιμάται ότι η κατολίσθηση, η οποία μετακίνησε όγκους χωμάτων σε μία έκταση 3.500 στρεμμάτων, προκάλεσε μία ζημία ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων
ευρώ στη ΔΕΗ στην πρώτη ύλη και μη συνυπολογίζοντας στο κόστος τα μηχανήματα που καταστράφηκαν από την κατολίσθηση, ούτε τα κόστη αποκατάστασης
αλλά ούτε και τις βλάβες στα δίκτυα.
Έχοντας υπόψη ότι τα παραπάνω μεγέθη ξεπερνούν κατά πολύ το ποσοστό
ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, ερωτάται η Επιτροπή:
Πόσο άμεσα μπορεί η Ελλάδα να ζητήσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για αποκατάστασή των υποδομών στις πληγείσες από τις κατολισθήσεις περιοχές;
Υπάρχει δυνατότητα λόγω της μεγάλης κλίμακας της καταστροφής να χρηματοδοτηθεί κατά 100% από κοινοτικούς πόρους η αποκατάσταση των ζημιών όπως
προβλέπεται πλέον για περιπτώσεις σεισμών;»
Ολόκληρη η απάντηση της επιτρόπου, C. Cretu, έχει ως εξής:
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«Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστάθηκε με σκοπό να παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια σε περίπτωση μειζόνων ή περιφερειακών φυσικών καταστροφών. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, για να λάβουν βοήθεια από
το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, πρέπει να αποδείξουν ότι η κατολίσθηση που
συνέβη στο Αμύνταιο αποτελεί φυσική καταστροφή και δεν έχει καμία σχέση με
τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Για να είναι επιλέξιμη, η αίτηση
πρέπει να υποβληθεί εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής
και οι συνολικές άμεσες ζημίες πρέπει να υπερβαίνουν το 1,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (δηλαδή επί
του παρόντος 61,9 εκατ. ευρώ).
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Το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να συμβάλει στην
κάλυψη των δαπανών για δημόσιες δράσεις έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης. Η ασφαλισμένη ζημία, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου της ιδιωτικής
ζημίας σε ιδιοκτήτες σπιτιών ή επιχειρήσεις και της ζημίας που καταλογίζεται σε
τρίτο μέρος, δεν μπορεί να αποζημιωθεί.
Μετά την απόφαση μετεγκατάστασης του χωριού και την ολοκλήρωση όλων
των απαιτούμενων ενεργειών, η χρήση κονδυλίων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με βάση τα περιφερειακά και τα εθνικά προγράμματα θα μπορούσε να εξεταστεί υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες είναι
επιλέξιμες στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 και τα σχέδια είναι σύμφωνα
με τις προτεραιότητες του προγράμματος. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να
υποστηριχθούν βασικές υποδομές, όπως δίκτυα, διαχείριση αποβλήτων, υγειονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.».
72. Το κρίσιμο θέμα της διασύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τους κύριους οδικούς άξονες του εθνικού δικτύου έφερα στο προσκήνιο με ερώτηση
προς την Κομισιόν.
Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:
«Το έργο σύνδεσης της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον
αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ) είχε
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είχε συμβασιοποιηθεί με προϋπολογισμό 35 εκ. ευρώ και
είχε ξεκινήσει να υλοποιείται. Ωστόσο, λόγω οικονομικών προβλημάτων του
αναδόχου, το έργο δεν ολοκληρώθηκε, ως όφειλε, αφήνοντας ατελές μέρος της
σύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, το τοπικό οδικό δίκτυο επιβαρύνεται με την πρόσθετη κυκλοφορία, δυσχεραίνοντας τις τοπικές μετακινήσεις, επιβαρύνοντας τις
υφιστάμενες υποδομές, και εν τέλει ζημιώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους
λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που σημειώνονται.
Λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο της διασύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τους κύριους οδικούς άξονες το εθνικού δικτύου, αλλά και της τεράστιας επιβάρυνσης που έχει δημιουργηθεί λόγω της ελλιπούς ολοκλήρωσης
του αρχικού έργου, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Δύναται το μέρος του έργου που δεν έχει ολοκληρωθεί, να ενταχθεί άμεσα
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»;
2. Δύναται το μέρος του έργου που δεν έχει ολοκληρωθεί, να ενταχθεί κατά
προτεραιότητα στο Πρόγραμμα «Connecting Europe Facility» δεδομένου ότι
η συγκεκριμένη σύνδεση εντάσσεται στον Διάδρομο «Orient-East-Med»;
3. Υπάρχουν, πλην των ανωτέρω, εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την
υλοποίηση του παραπάνω έργου;».
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Ολόκληρη η απάντηση της επιτρόπου, Violeta Bulc έχει ως εξής:
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1. Το έργο σύνδεσης του 6ου προβλήτα (Kαλοχώρι) του λιμένα της Θεσσαλονίκης
με τον εσωτερικό δακτύλιο της Θεσσαλονίκης και τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα
– Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) είχε εγκριθεί να χρηματοδοτηθεί από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Λόγω καθυστέρησης των εργασιών, το έργο δεν ήταν
δυνατόν να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2015 και, συνεπώς, προγραμματίσθηκε να συνεχισθεί και να χρηματοδοτηθεί κατά την περίοδο 2014-2020. Οι εργασίες αναμένεται να περατωθούν έως τα τέλη του 2020. Η χρηματοδότηση που
είχε εγκριθεί για την 1η φάση ήταν 20,1 εκατομμύρια EUR, ενώ η χρηματοδότηση
για τη 2η φάση θα μπορούσε να φθάσει περίπου τα 65 εκατομμύρια EUR.
2. Οι θαλάσσιοι λιμένες είναι σημεία εισόδου στις χερσαίες/θαλάσσιες υποδομές
των διευρωπαϊκών διαδρόμων. Σκοπός του μηχανισμού « Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) είναι μεταξύ άλλων να διευκολυνθούν οι θαλάσσιες/χερσαίες συνδέσεις και κατά προτεραιότητα οι συνδέσεις των σιδηροδρομικών μεταφορών
με την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Πάντως, ένα οδικό έργο θα μπορούσε να είναι
επιλέξιμο, εφόσον εντάσσεται στις προτεραιότητες των προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων βάσει του CEF.
3. Ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, εφόσον πληροί τους εφαρμοστέους
κανόνες.».
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73. Ζήτησα και έλαβα διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα δικαιούται έως και 100% χρηματοδότηση από τα κοινοτικά ταμεία για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η περιοχή του Αμυνταίου λόγω της κατολίσθησης του ορυχείου της ΔΕΗ, σε
συζήτηση, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,
για την πορεία της Συνοχής και τη στήριξη των χωρών που δοκιμάζονται από
φυσικές καταστροφές.
Ο διάλογός μου με την κα C. Cretu έχει ως εξής:
Μ.Σ.: «Κύριε Πρόεδρε, κ. Επίτροπε,
πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι καταθέτω κατεπείγουσα ερώτηση για το αν η πατρίδα μου, η Ελλάδα, δικαιούται από το Ταμείο
Αλληλεγγύης χρήματα για την τεράστια φυσική καταστροφή που υπέστη το ορυχείο
στο Αμύνταιο και η οποία υπολογίζεται στο 1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στο θέμα μας τώρα το ερώτημα που σήμερα συζητάμε εδώ είναι πόσο ορατή είναι
η πολιτική συνοχής. Ειδικά τώρα που τα διαρθρωτικά ταμεία μπαίνουν στο στόχαστρο και αρκετοί ετοιμάζονται να περικόψουν τον προϋπολογισμό τους λόγω και του
BREXIT. Πόσο, δηλαδή, τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν είναι έτοιμα να καλύψουν
το ποσό που αναλογεί στον προϋπολογισμό της συνοχής, ώστε να πληρώσουν για
τα έργα τα οποία δεσμεύτηκαν. Η βελτίωση της επικοινωνίας σε αυτό το πλαίσιο
είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη και επείγουσα γιατί: χρειάζεται συγκεκριμένη
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας. Είναι απαραίτητο οι αρχές, οι
αρχές διαχείρισης να ζητούν από τους δικαιούχους σε όλα τα στάδια συγκεκριμένες
πληροφορίες και να τις επικοινωνούν. Είναι, τέλος, απαραίτητο να εμπλέξουμε όλους
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τους φορείς —πανεπιστήμια, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες— ώστε να υπάρχει κοινή αξιολόγηση και κοινή προώθηση των αποτελεσμάτων
στην κοινωνία.».
Κ.Κ.: «…καταρχήν κυρία Σπυράκη, κύριε Παπαδημούλη, κύριε Μαριά, το είπα από
την αρχή στην πρώτη μου ομιλία ότι έχετε την πλήρη αλληλεγγύη και συμπαράστασή
μας προς τον ελληνικό λαό για τον σεισμό που έπληξε τα νησιά του Αιγαίου.
Και θα αλλάξω το πρόγ�αμμα μου. Αύριο θα μεταβώ στην Αθήνα και μεθαύριο στα
σεισμόπληκτα νησιά.
Και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείναμε 100% χρηματοδότηση για τις θεομηνίες και φυσικές καταστροφές.».
Η κατεπείγουσα ερώτηση που κατέθεσα έχει ως εξής:
«Τεράστιες καταστροφές σημειώθηκαν στο Αμύνταιο λόγω κατολίσθησης στο
ορυχείο της ΔΕΗ της περιοχής. Το μέγεθος των ζημιών είναι τέτοιο που οι κάτοικοι του χωριού Αναργύρων, το οποίο γειτνίαζε του ορυχείου, αναγκάστηκαν να
το εγκαταλείψουν και πλέον φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού οικονομίας το χωριό θα απαλλοτριωθεί, ενώ
έχει ήδη συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει την έκταση των
καταστροφών και στα υπόλοιπα χωριά.
Εκτιμάται ότι η κατολίσθηση, η οποία μετακίνησε όγκους χωμάτων σε μία έκταση 3.500 στρεμμάτων, προκάλεσε μία ζημία ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων
ευρώ στη ΔΕΗ στην πρώτη ύλη και μη συνυπολογίζοντας στο κόστος τα μηχανήματα που καταστράφηκαν από την κατολίσθηση, ούτε τα κόστη αποκατάστασης
αλλά ούτε και τις βλάβες στα δίκτυα.
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Έχοντας υπόψη ότι τα παραπάνω μεγέθη ξεπερνούν κατά πολύ το ποσοστό
ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, ερωτάται η Επιτροπή:
Πόσο άμεσα μπορεί η Ελλάδα να ζητήσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για αποκατάστασή των υποδομών στις πληγείσες από τις κατολισθήσεις περιοχές;
Υπάρχει δυνατότητα λόγω της μεγάλης κλίμακας της καταστροφής να χρηματοδοτηθεί κατά 100% από κοινοτικούς πόρους η αποκατάσταση των ζημιών όπως
προβλέπεται πλέον για περιπτώσεις σεισμών;».
74. Με παρέμβαση τάχθηκα υπέρ της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων συνοχής για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο με ταυτόχρονη
εμπροσθοβαρή αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας.
Ολόκληρη η τοποθέτηση μου έχει ως εξής:
«Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Επίτροπε, η στοχευμένη παροχή τεχνικής βοήθειας είναι καταλύτης για το μέλλον της συνοχής. Για τον λόγο
αυτό Επίτροπε Cretu, υποστηρίζω απολύτως την ιδέα σας για εμπροσθοβαρή
χρηματοδότηση των προγραμμάτων στη συνοχή, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια. Στη νέα πραγματικότητα είναι απαραίτητο η τεχνική βοήθεια να είναι προσβάσιμη και να μπορεί να προσφέρει ειδικές υπηρεσίες σε
επίπεδο έργου ή ακόμη και δικαιούχου.
Σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο, σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε υπουργείο
υπάρχουν ξεχωριστές ανάγκες, υπάρχουν ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστοί πόροι και η τεχνική βοήθεια μπορεί να συμβάλει ώστε να γίνουν πράξη σχέδια με
ιδιαίτερη σημασία στις τοπικές κοινωνίες.
Είναι, ως εκ τούτου απαραίτητο, πρώτα απ΄ όλα να ενισχύσουμε τη διαφάνεια
για τη δαπάνη των πόρων στην τεχνική βοήθεια. Και αμέσως να προχωρήσουμε
σε μια μελέτη για τη συμβολή της τεχνικής βοήθειας στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ώστε να καταλήξουμε σε στοχευμένους δείκτες και σε μεθόδους αξιολόγησης για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Έχουμε, άλλωστε,
δείγμα γραφής για εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια. Και είναι αυτό που συνέβη
στην Ελλάδα με την task force. Σύμφωνα με τη μελέτη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
έχουμε θετικά αποτελέσματα στην απορρόφηση των πόρων, αλλά μεικτά αποτελέσματα στην εφαρμογή βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για τον
λόγο αυτό η τεχνική βοήθεια είναι απαραίτητο να εστιάζει τόσο στην απορρόφηση όσο και στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κρατών–μελών.».
75. Ορίστηκα Εισηγήτρια της Έκθεσης που υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την πλευρά του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού με θέμα την τεχνική βοήθεια για την απορρόφηση πόρων
από περιφέρειες και δήμους προωθεί το Ευρωκοινοβούλιο. Εισηγήτρια του
ΕΛΚ η Μαρία Σπυράκη.
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Το ποσό για την τεχνική βοήθεια την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται συνολικά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σε 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον συντονισμό και τη διαφάνεια και πως συχνά η τεχνική βοήθεια δεν φτάνει στις τοπικές αρχές που την έχουν
ιδιαίτερη ανάγκη για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους στην χρήση των
κοινοτικών κονδυλίων. Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνικής βοήθειας στον τομέα των χρηματοδοτικών εργαλείων λόγω της
σύνθετης φύσης τους, στοιχείο που έχει εξαιρετική σημασία για την Ελλάδα εξαιτίας
της κρίσης ρευστότητας που αντιμετωπίζει.
Με τις τροπολογίες μου που ενσωματώθηκαν στην Έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
•

•
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ζήτησα από τα κράτη μέλη να δίνουν αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην
τεχνική βοήθεια στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που συνήθως έχουν
χαμηλή διοικητική δυνατότητα,
χαιρέτισα τις τεχνικές βελτιώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συμβούλων Επενδύσεων (EFSI Advisory Hub) για τον συνδυασμό των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία με το σχέδιο Juncker, ώστε οι κοινοτικοί πόροι να λειτουργούν
συμπληρωματικά με περισσότερη αποτελεσματικότητα
επισήμανα την ανάγκη, με βάση την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για μεγαλύτερη προσοχή στα αποτελέσματα που είναι απαραίτητα
ώστε η τεχνική βοήθεια να συμβάλει στην αποδοτικότητα των διαρθρωτικών
αλλαγών στην Ελλάδα.
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76. Υπερψηφίστηκαν και οι 13 τροπολογίες μου στις γνωμοδοτήσεις με θέμα
«Χρηματοδοτικές πλατφόρμες για κυκλική οικονομία, διασυνοριακή συνεργασία και τουρισμό στην παράταση του Σχεδίου Juncker».
Έμφαση στις χρηματοδοτικές πλατφόρμες που θα δίνουν τη δυνατότητα συνδυασμού των κοινοτικών πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (σχέδιο Juncker) δίνουν οι δύο γνωμοδοτήσεις που υπερψηφίστηκαν
από την Επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την ενσωμάτωση και των 13 τροπολογιών που κατέθεσα. Ειδικότερα οι τροπολογίες που
υπερψηφίστηκαν περιλαμβάνουν:
•

Ενθάρρυνση για τομεακές-περιφερειακές χρηματοδοτικές πλατφόρμες ώστε
να συνδυαστούν οι κοινοτικοί πόροι με ιδιωτική χρηματοδότηση και να ξεπεραστεί το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει κυρίως η Ελλάδα.
Ίδρυση επενδυτικής πλατφόρμας για τη στήριξη διασυνοριακών και πολυτομεακών έργων.

•

–

Συγκρότηση ειδικών ομάδων τεχνοκρατών ώστε να συμβάλουν στον συνδυασμό χρήσης των πόρων του ΕΣΠΑ, του Σχεδίου Juncker και του ιδιωτικού
τομέα.
Χρηματοδότηση start-up από το Σχέδιο Juncker.

–

Χρηματοδότηση έργων ειδικά για τον τουρισμό και την κυκλική οικονομία.
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–

Έμφαση στον ορισμό Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων για τη μόχλευση πόρων από
το σχέδιο Juncker, καθώς στην Ελλάδα δεν έχει οριστεί ακόμη ο αρμόδιος φορέας.
Ενίσχυση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, βραχίονα
της οποίας αποτελεί το EFSI του Σχεδίου Juncker.

Επτά από τις τροπολογίες που κατέθεσα, συνυπέγραψε η ευρωβουλευτής της ΕΛΙΑΣ
Εύα Καϊλή.
Οι εκθέσεις συντάχθηκαν στο πλαίσιο της παράτασης του Σχεδίου Juncker ως το 2020
με στόχο να μοχλεύσει 500 δις.
Ολόκληρη η εισήγησή μου έχεις ως εξής:
«Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία στα οποία πιστεύω
ότι μπορεί να υπάρξει μία συναίνεση και να διορθωθούν. Αρχικά η γεωγραφική συγκέντρωση των έργων, δεύτερον ο νέος τομέας επενδύσεων και τρίτον η πορεία του
ορισμού εθνικών επενδυτικών τραπεζών.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, της τάξης του 92% στις EU15 χώρες ενώ είναι ανεπαρκές, σε βαθμό 8% στις
EU13 χώρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, καθώς οι λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες που χρηματοδοτούνται είναι στις EU13 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Δεύτερον οι επιλέξιμοι τομείς δεν προσελκύουν επενδύσεις στις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και η επέκταση των κατηγοριών των έργων είναι
απαραίτητη. Ο κος Marinescu, o εισηγητής, έχει σωστά επισημάνει τις περιορισμένες
κατηγορίες και ακόμη περισσότερο την περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Στην πρόταση της επέκτασης του ΕΤΣΕ
πρόκειται να καταθέσω τροπολογίες για την περαιτέρω επέκταση του πεδίου των
χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΣΕ έργων με σκοπό να βοηθηθούν χώρες με υψηλές
επενδυτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ
και στη συνέχεια να προταθεί ο τουριστικός τομέας και η κυκλική οικονομία. Τρίτον,
αλλά εξίσου σημαντικό είναι ο τρόπος ορισμού των Εθνικών Επενδυτικών Τραπεζών.
Στην Ελλάδα για παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ορίσει εθνική επενδυτική
τράπεζα και είναι ώρα να ενθαρρύνουμε τις εθνικές αρχές εξηγώντας πως οι εθνικές
επενδυτικές τράπεζες προώθησης είναι απαραίτητες για τη μόχλευση πόρων από το
ΕΤΣΕ. Σας ευχαριστώ».
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77. Ζήτησα παρεμβάσεις της Κομισιόν ώστε να επισπευστεί η διοχέτευση των Κοινοτικών Κονδυλίων στην πραγματική οικονομία μιλώντας στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ενώπιον της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης C. Cretu.
«Στην Ελλάδα παρουσιάζονται δαπάνες 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για το
2016. Και εσείς ως Κομισιόν είστε ευχαριστημένοι, και η κυβέρνηση μιλά για
υπερκάλυψη του στόχου και οι επιχειρήσεις, οι startuppers, τα εκπαιδευτικά
και ερευνητικά ιδρύματα ψάχνουν να βρουν πού είναι τα λεφτά. Τα κονδύλια
δεσμεύονται αλλά δεν διοχετεύονται άμεσα στην πραγματική οικονομία» τό-
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νισα, ενώ εντόπισα τρία εμπόδια που παρουσιάζονται στην απορρόφηση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων:
1. Λογιστική και όχι αποδοτική διαχείριση των πόρων.
2. Χαμηλές επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της
ανεργίας.
3. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Σας ευχαριστώ κ. Προέδρε,
Αγαπητή Επίτροπε κυρία Cretu, η διοχέτευση των πόρων από τα ταμεία της Ένωσης στην πραγματική οικονομία αντιμετωπίζει κατά τη γνώμη μου τρία σημαντικά
εμπόδια. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει λογιστική και όχι αποδοτική διαχείριση των πόρων. Υπάρχει, δηλαδή, απλή επίτευξη των στόχων σε αριθμητικό επίπεδο που συχνά
δεν αντιστοιχεί σε εισροή των πόρων στην πραγματική οικονομία. Για παράδειγμα,
στην Ελλάδα παρουσιάζονται δαπάνες 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2016. Και
εσείς ως Κομισιόν είστε ευχαριστημένοι, και η κυβέρνηση μιλά για υπερκάλυψη του
στόχου και οι επιχειρήσεις, οι startuppers, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
ψάχνουν να βρουν πού είναι τα λεφτά. Τα κονδύλια δεσμεύονται, αλλά δεν διοχετεύονται άμεσα στην πραγματική οικονομία.
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Το δεύτερο εμπόδιο είναι οι χαμηλές επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Αν οι αριθμοί έδιναν δουλειές,
τότε δεν θα είχαμε ανεργία νεανική 45%. Στην έκθεση που παρουσιάζει ο κος L.Van
Nistelrooij επισημαίνονται οι ελλείψεις των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το βέβαιο είναι ότι χρειαζόμαστε βιώσιμες δουλειές για τους νέους
μετά την εκπαίδευση ή τη μαθητεία και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα.
Το τρίτο πρόβλημα είναι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι
καθυστερήσεις που οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων και είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα.
Οφείλουμε να απαντήσουμε με βιώσιμες δουλειές που προκύπτουν από τα κονδύλια
της Συνοχής σε συνεργασία με συμμετοχή χρηματοδότησης εργαλείων, όπως είναι το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων του σχεδίου Juncker. Οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις με αληθινές δουλειές. Αυτή είναι η δουλειά μας και είμαι σίγουρη
ότι θα εργαστείτε για αυτό.».
78. Παρέμβασή μου ενόψει ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: «ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ. ΩΡΑ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ JUNCKER».
Ολόκληρη η παρέμβαση, έχει ως εξής:
«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,
Αύριο οι ηγέτες συζητούν την επέκταση του επενδυτικού σχεδίου Juncker, κ.
επίτροπε Αβραμόπουλε, το οποίο πράγματι έχει θεαματικά αποτελέσματα σε
αριθμούς. Όμως, σε χώρες όπως η κοινή μας πατρίδα, η Ελλάδα, αυτή η επιτυ-
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χία δεν αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία. Από τα 154 δισεκατομμύρια
που μόχλευσε το FC, τα 1,9 μοχλεύονται στην Ελλάδα και περισσότερα από ένα
δισεκατομμύριο, αντιστοιχούν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα της χρηματοδότησης. Μια
χρηματοδότηση που δεν μπορεί,φαίνεται, να γίνεται πια μέσω Τραπεζών, και
είναι μεγάλη ανάγκη, επείγει, να ενθαρρύνουμε τις χρηματοδοτικές πλατφόρμες ακόμη και έξω από το υπάρχον τραπεζικό σύστημα. Πίσω από κάθε αριθμό,
όπως είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος Juncker, κρύβεται ένας άνθρωπος. 46,5 %
των νέων Ελλήνων είναι άνεργοι. Είναι ώρα να δράσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε το επενδυτικό σχέδιο Juncker, ώστε να έχει απόδοση στην καθημερινότητα
των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ.».
79. Μερίδιο από το επιπλέον ποσό των 836,6 εκατομμυρίων ευρώ που ήρθε στην
Ελλάδα για το ΕΣΠΑ 2014-2020 ζητούν από κοινού η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ,
Μαρία Σπυράκη με την ευρωβουλευτή και πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Iskra Mihaylova.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρική Ελλάδα (RCG),
υπάρχει μια μοναδική κατάσταση στρέβλωσης σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Όπως καταδεικνύει η μελέτη,
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ο χαρακτηρισμός της Περιφέρειας ως βρισκόμενη σε μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης,
οφείλεται ως επί το πλείστον στο γεγονός ότι στα σύνορα της Περιφέρειας με την
Περιφέρεια Αττικής, υπάρχει η βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων/Σχηματαρίου.
Αυτή η περιοχή, αν και ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας, ωφελεί κυρίως την παρακείμενη περιφέρεια της Αττικής. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι το
ΑΕΠ της Κεντρικής Ελλάδας θα ήταν 6% έως 12% λιγότερο, αν το ΑΕΠ των Οινοφύτων/Σχηματαρίου δεν λαμβανόταν υπόψη στους υπολογισμούς για την περιφέρεια.
Επιπλέον, με βάση στοιχεία του 2014, το ΑΕΠ της περιφέρειας ανά κάτοικο
ανέρχεται σε 61% του μέσου όρου της ΕΕ-28, γεγονός το οποίο εκ των πραγμάτων αλλάζει την κατάταξη της Περιφέρειας και την κατηγοριοποιεί ως μια
λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια. Τέλος, στην Κεντρική Ελλάδα εντοπίζεται το υψηλότερο κατά κεφαλήν ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ, ίσο με 25%.
Εν όψει των ανωτέρω:
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1. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει υπόψη την παραπάνω χρόνια στρέβλωση εν όψει
της επικείμενης κατανομής των πρόσθετων 836,6 εκ. ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης που θα λάβει η Ελλάδα για το 2017-2020;».
80. Παρέμβασή μου σε συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και αρμόδιο για θέματα Επενδύσεων, κο Jyrki Katainen, ώστε να λυθεί το πρόβλημα του δανεισμού που αντιμετωπίζουν οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
με τις ελληνικές τράπεζες.

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

Απευθυνόμενη στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπενθύμισα ότι
το ποσοστό μόχλευσης πόρων από το Σχέδιο Juncker σε χώρες του Νότου, όπως
η Ελλάδα, είναι ιδιαιτέρως χαμηλό και ζήτησε να μάθει ποιες τροποποιήσεις
σχεδιάζει η Επιτροπή στον κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα ταμεία
συνοχής να χρησιμοποιήσουν μέρος αυτών των πόρων συμπληρωματικά με το
Σχέδιο Juncker.
Ολόκληρη η απάντηση του αντιπροέδρου, κου Katainen, έχει ως εξής:
«Η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη ήγειρε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ένας
τρόπος να διασφαλίσουμε την ίση πρόσβαση όλων των κρατών μελών στους
πόρους του Σχεδίου Juncker, είναι η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη, ώστε να
συνδυάσουν τους πόρους συνοχής με στόχο να λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Οπότε, αυτό
στην ουσία σημαίνει, για την Ελλάδα για παράδειγμα, πως έχουμε στη διάθεσή
μας μια συμβουλευτική πλατφόρμα που είναι άμεσα διαθέσιμη να συμβουλεύσει και να βοηθήσει τις ελληνικές τοπικές και περιφερειακές αρχές να βρουν ευκαιρίες για τον συνδυασμό των πόρων συνοχής με το ιδιωτικό κεφάλαιο, ώστε
να εξασφαλίσουν τη σχετική χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ.
Μια ιδέα είναι απλά να δείξουμε τι θα μπορούσε να γίνει και τι θα σήμαινε για
τη περίπτωση της Ελλάδας, δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία είναι μικρή και
αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στον τομέα του
τουρισμού που είναι καθοριστικός στην Ελλάδα.
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Αλλά για προφανείς λόγους, οι Μικρές και Μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις στην
Ελλάδα δεν μπορούν να πάρουν χρήματα από τις τράπεζες με εύλογο επιτόκιο
και αυτό είναι το εμπόδιο για να αναπτυχθεί περεταίρω ο τουριστικός τομέας.
Συνεπώς, μια επιλογή θα ήταν να χρησιμοποιηθεί μέρος των ελληνικών διαθρωτικών ταμείων για να συνδυαστεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με ιδιωτικά κεφάλαια, το οποίο θα προέρχονται από τράπεζες, χρηματοοικονομικούς φορείς και διεθνείς επενδυτές ή ακόμα και από
ευκατάστατους ανθρώπους, ώστε να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό όχημα που
θα παρέχει μικρά δάνεια από 50.000 ευρώ έως και 1 με 2 έως και 3 εκατομμύρια ευρώ σε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
Και αυτό ίσως να χρειάζεται γιατί οι τράπεζες έχουν τις δικές τους δυσκολίες.
Οι ισολογισμοί δεν είναι τόσο δυνατοί όσο θα έπρεπε και για αυτό οι τράπεζες
δεν μπορούν να δανείσουν ή να διευρύνουν τον δανεισμό τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Έτσι, αυτό το όχημα θα μπορούσε να απομακρύνει το πρόβλημα προς το παρόν.
Αυτό, λοιπόν, είναι που προωθούμε αυτή τη στιγμή και είμαστε πολύ πρόθυμοι
να βοηθήσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις ή τις περιφερειακές αρχές και εταιρίες,
αν θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω».
81. Συμμετείχα στην ομάδα των 16 ευρωβουλευτών που συνεργάστηκαν για 3
ημέρες με 16 ερευνητές από την ΕΕ.
Επί τρεις ημέρες συνεργάστηκα με έναν νέο επιστήμονα, ειδικό σε θέματα σε «πράσινων» μεταφορών και εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε οχήματα και κτίρια, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας του STOA —Science and Technology Option Assessment
(πάνελ για την αξιολόγηση καινοτόμων προτάσεων για την επιστήμη και την τεχνολογία).
Από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου, 16 ευρωβουλευτές, από όλες τις χώρες και τα κόμματα, μεταξύ των οποίων και η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, επιλέχθηκαν να
συνεργαστούν με διακεκριμένους επιστήμονες σε καινοτόμα επιστημονικά πεδία. Τα
«ζευγάρια» επιστημόνων–ευρωβουλευτών δημιουργήθηκαν προκειμένου οι ειδικοί
στην τεχνολογία και την επιστήμη να υποστηρίξουν με τη γνώση τους, τους ευρωβουλευτές, αλλά και οι επιστήμονες να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται
οι ευρωβουλευτές στις επιτροπές τους, καθώς και πώς συμμετέχουν στη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό οι επιστήμονες θα παρακολουθούν τους
ευρωβουλευτές σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
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Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η γνώση και η πολιτική εμπειρία να συνδυαστούν,
ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ευρωπαίους πολίτες.
Ως ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ενημέρωσα τον κ. Μητσάκη –ως ειδικό στην
εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε υποδομές– για την πρόσφατη υιοθέτηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του πιλοτικού έργου που πρότεινα «Καταπολεμώντας την
Ενεργειακή Φτώχια στην Μακροπεριφέρεια Ιονίου-Αδριατικής», με εγκεκριμένο ένα

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη
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εκατομμύριο ευρώ, και έχει ως στόχο να προωθήσει τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου.
82. Κατέθεσα ερώτηση στην Κομισιόν προκειμένου να μην χαθούν κονδύλια από
την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε στις 6 Οκτωβρίου 2015 την πρόταση της
Επιτροπής για την κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, προκειμένου να
στηρίξει την Ελλάδα κατά την έναρξη των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
Η τροποποίηση, ανάμεσα στα άλλα, προέβλεπε και την αύξηση της αρχικής
προχρηματοδότησης για τα έτη 2015 και 2016 κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες
(7%) διαθέτοντας κοινοτικούς πόρους 1 δις ευρώ για την εν λόγω περίοδο. Στόχος ήταν η εμπροσθοβαρής αυτή χρηματοδότηση να έχει καλυφθεί με αιτήματα
πληρωμών έως το τέλος του 2016, ειδάλλως τα χρήματα αυτά θα επιστρέφονται στην Επιτροπή εντός ορισμένης προθεσμίας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε τι επίπεδο βρίσκεται η απορρόφηση της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης
ύψους 1 δις ευρώ που δόθηκε κατ’ εξαίρεση στην Ελλάδα;
2. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στη χώρα
προκειμένου να προλάβει να αξιοποιήσει την παραπάνω πρόσθετη χρηματοδότηση σε περίπτωση που τα αιτήματα πληρωμών δεν την καλύψουν έως το τέλος
του 2016;».
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83. Συμμετείχα στη συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του Ε.Λ.Κ στο Βουκουρέστι για την πολιτική συνοχής με διαφάνεια χωρίς καθυστερήσεις και με βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.
Προτάσεις για την πολιτική συνοχής μετά 2020, που χρηματοδοτείται κυρίως από το
ΕΣΠΑ, με έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την ενθάρρυνσης
της επιχειρηματικότητας και τη μείωση του επενδυτικού ρίσκου για νέους επιχειρηματίες παρουσίασε το Προεδρείο τους Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ε.Λ.Κ στη συνεδρίαση που διεξήχθη εχθές και σήμερα στο Βουκουρέστι.
Το τελικό κείμενο για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, στου οποίου τη διαμόρφωση συμμετείχα με τον Γιώργο Κύρτσο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προτάσεις για:
• Απλοποίηση των κανονισμών και αποφυγή επιπλέον κανόνων από την Κομισιόν, μείωση των ελέγχων και διεύρυνση της βάσης των ηλεκτρονικών δεδομένων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια.
• Μηδενική ανοχή στη διαφθορά με σαφή διαφοροποίηση των λαθών που
μπορούν να γίνουν κατά τη διαχείριση από την απάτη.
• Αντιμετώπιση των καθυστερήσεων κατά την έναρξη των προγραμματικών
περιόδων ΕΣΠΑ με ενδιάμεσα προγράμματα που θα καλύπτουν το κενό μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων.

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

•

Συνδυασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
«Η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, το δημογραφικό πρόβλημα, η κυκλική οικονομία, αλλά και συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της νεανικής
ανεργίας είναι απαραίτητες περισσότερο από ποτέ.», αναφέρεται στο σχετικό
κείμενο του Προεδρείου του Ε.Λ.Κ.
Μάλιστα, ζήτησα να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα της διάθεσης των
κοινοτικών πόρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους
και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του προσφυγικού στη βάση της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

84. Δύο εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κοινοτικοί πόροι στην Ελλάδα μέσω δύο πιλοτικών έργων που πρότεινα και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ύστερα από πρότασή
μου ενέκρινε ένα πιλοτικό έργο και μια προπαρασκευαστική δράση, ύψους ενός εκατομμυρίου το καθένα, που μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα νέους πόρους δύο εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σε σύνολο 367 πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων εγκρίθηκαν τελικά τα 78. Τα 58 από αυτά, μεταξύ των οποίων και η πρότασή μου, έλαβαν άριστα
από την Κομισιόν και εντάσσονται στον Προϋπολογισμό της ΕΕ ως έχουν. Τα πιλοτικά έργα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις χρηματοδοτούνται απευθείας από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και ως εκ τούτου μπορούν να αποτελέσουν πρόσθετους πόρους για την Ελλάδα.
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Λίγα λόγια για τα έργα που εγκρίθηκαν:
«Καταπολεμώντας την Ενεργειακή Φτώχια στην Μακρο-περιφέρεια Ιονίου-Αδριατικής»
Το πιλοτικό έργο με τίτλο «Καταπολεμώντας την Ενεργειακή Φτώχια στην Μάκρο-περιφέρεια Ιονίου-Αδριατικής», που πρότεινε η κα Σπυράκη και θα λάβει 1 εκατομμύριο ευρώ, έχει στόχο να προωθήσει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
στη μάκρο-περιφέρεια που υπάγεται η Ελλάδα.
Ειδικότερα, στόχος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
δημόσιων αλλά και ιδιωτικών κτιρίων.
Δεδομένου ότι η περιοχή πλήττεται σε βαθμό, μεγαλύτερο του 50% από ενεργειακή
φτώχια, το έργο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα προτείνοντας ανακατασκευές κτιρίων αξιοποιώντας το υψηλό δυναμικό της περιοχής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
αλλά και καινοτόμες παρεμβάσεις.
Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μέσα από τη διαμόρφωση
ενός πλαισίου ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτίρια, καθώς και η αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της περιοχής. Μέρος του έργου
θα είναι, τέλος, η διερεύνηση της αξιοποίησης πόρων, εκτός από τα διαρθρωτικά
ταμεία, και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.
«Υποστήριξη της ανάπτυξης και της ορθής διακυβέρνησης σε υπανάπτυκτες περιφέρειες»
Παράλληλα, η συνέχιση της προπαρασκευαστικής δράσης με τίτλο «Υποστήριξη της
ανάπτυξης και της ορθής διακυβέρνησης σε υπανάπτυκτες περιφέρειες» αξιοποιεί
τα αποτελέσματα της ανάλογης δράσης που ολοκληρώθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης τον Νοέμβριο του 2015.
Η δράση που θα χρηματοδοτηθεί με επιπλέον ένα εκατομμύριο ευρώ, απευθύνεται
σε 8 Περιφέρειες χωρών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος της είναι να
υποστηρίξει τις περιφέρειες αυτές στη βελτιστοποίηση της διακυβέρνησης της περιφερειακής πολιτικής, στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και στη βελτίωση της εκάστοτε περιφερειακής στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Λίγα λόγια για τα Πιλοτικά Έργα
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Οι Ευρωβουλευτές ως μεμονωμένα άτομα ή ως εκπρόσωποι επιτροπών δικαιούνται
να υποβάλουν στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού σχέδια προτάσεων
πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Τα σχέδια αυτά μπαίνουν σε
διαδικασία ψηφοφορίας και όταν υπερψηφιστούν εντάσσονται στον προϋπολογισμό και ξεκινά η υλοποίησή τους.
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Τα πιλοτικά έργα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις, που χρηματοδοτούνται απευθείας από τον Προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι σημαντικά εργαλεία που χρησιμεύουν στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων μέσα από την
εισαγωγή νέων πρωτοβουλιών που μπορεί να μετατραπούν σε ενεργές δραστηριότητες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
85. Προσφυγικό, επενδύσεις και ευελιξία στα κοινοτικά κονδύλια στο επίκεντρο
του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Την ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μέσω και των αδιάθετων κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ προβλέπει η γνωμοδότηση για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017 που ψήφισε σήμερα η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Η γνωμοδότηση, αποτελεί τον οδικό χάρτη για την πολιτική συνοχής για το 2017. Οι
τροπολογίες, που αφορούν στην αντιμετώπιση του προσφυγικού μέσω και της χρήσης αδιάθετων πόρων από τον προϋπολογισμό. Πριν από την ψηφοφορία ζήτησα να
δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα των κοινοτικών κονδυλίων και ευελιξία στη
διαχείρισή τους, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπτώσεις από την προσφυγική κρίση. Επίσης, μετά από πρωτοβουλία μου εγκρίθηκε
τροπολογία για την ενθάρρυνση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Σχέδιο Juncker), ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας.
86. Στήριξα την ένταξη του Δήμου Ωραιοκάστρου στο πρόγραμμα «On Tour for
Europe»: «Χρειαζόμαστε ειδικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της νεανικής
ανεργίας. Να καταρτίσουμε τους νέους που δεν μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και να κρατήσουμε τα ταλέντα στη χώρα μας».
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«Δουλεύουμε για να πετύχουμε ενίσχυση και επιπλέον στήριξη του Youth
guarantee, καθώς η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη νεανική ανεργία. Όχι όμως
ένα «κοστούμι για όλους», χρειαζόμαστε ειδικά εργαλεία για την αντιμετώπιση
της νεανικής ανεργίας, ώστε στην Ελλάδα να καταρτίσουμε τους νέους που δεν
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να κρατήσουμε
τα ταλέντα, τους υπερπροσοντούχους νέους ανθρώπους στη χώρα μας» τόνισα μεταξύ άλλων υποδεχόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης εκπροσώπους του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο
οποίος είναι ενεργός εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «On Tour for Europe».
Μιλώντας σε εκπροσώπους 30 διεθνών συμμετοχών συνεχάρην τον Δήμο Ωραιοκάστρου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, καθώς «Πόλεις όπως το Ωραιόκαστρο συνδεδεμένες με τη μητρόπολη της Θεσσαλονίκης μπορούν να γίνουν
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σημεία αναφοράς για τη νεανική επιχειρηματικότητα, την κατάρτιση και την εξάσκηση των νέων ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία.».
Το Youth Guarantee είναι μια νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση της νεανικής
ανεργίας που διασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών —είτε είναι εγγεγραμμένοι ως έχοντες δουλειά, είτε όχι— να έχουν μιας καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης το αργότερo 4 μήνες αφότου τελειώσουν την εκπαίδευσή
τους ή μείνουν άνεργοι. Η καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης πρέπει να
αφορά μια δουλειά, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή διαρκούς εκπαίδευσης και
είναι προσαρμοσμένο σε κάθε άτομο προσωπικά ή σε κάποια κατάσταση. Οι
χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν την αρχή του Youth Guarantee τον Απρίλιο του 2013.
Το ετήσιο κόστος υλοποίησης του Youth Guarantee ανέρχεται σε 21 δισ. Ευρώ.
Η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας, όπως το Youth Guarantee,
απαιτεί ισχυρή συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους.
Δημόσιες αρχές, υπηρεσίες απασχόλησης, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικά και μορφωτικά ιδρύματα, υπηρεσίες υποστήριξης
των νέων, επιχειρήσεις, εργοδότες, σωματεία κτλ.
Τον δήμο Ωραιοκάστρου εκπροσώπησαν ο Πέτρος Αταμιάν, αντιδήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο Θωμάς Δίγκαλης, αντιδήμαρχος Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου
και η Κατερίνα Καλαϊτζή, γραμματέας του προγράμματος “On Tour for Europe”.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και οι ευρωβουλευτές Lambert Van Nistelrooij,
Ivo Belet και Petras Auštrevičius.
87. Επιλέχθηκα από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Στρατηγικών Επενδύσεων
στην εκστρατεία της για την προώθηση του σχεδίου Juncker.
Σε δύο video, τόσο στα ελληνικά όσο
και στα αγγλικά, κλήθηκα να εξηγήσω
πώς δουλεύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων, τι σημαίνει
για τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και πώς μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Όπως ανέφερα, όποια επιχείρηση έχει μια καινοτόμο ιδέα, δεν
χρειάζεται να ζητήσει έγκριση από τις
περιφερειακές και τις εθνικές αρχές
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αφού μπορεί να παρουσιάσει το σχέδιό της απευθείας στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
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«Στην καμπάνια χρησιμοποιούμε το πετυχημένο παράδειγμα της Creta Farm,
που πρόκειται να λάβει από το σχέδιο Juncker 15 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα
επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό επ’ ουδενί σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μικρότερα σχέδια μέσω όσων ελληνικών τραπεζών έχουν συνάψει
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αρκεί κάποιος να
έχει μια καλή ιδέα που να φέρνει δουλειές και ανάπτυξη.».
88. Ορίστηκα Ειδική Εισηγήτρια του ΕΛΚ για τον Προϋπολογισμό της Συνοχής στο
2017: «Νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΕΣΠΑ. Να κινηθεί άμεσα η Κομισιόν».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειακής
Ανάπτυξης, έκρουσα τον κώδωνα
του κινδύνου για το ενδεχόμενο
περαιτέρω καθυστερήσεων στις
πληρωμές του ΕΣΠΑ. «Τα πανεπιστήμια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές, είναι αυτές που χρειάζονται επειγόντως την κοινοτική
χρηματοδότηση, αλλά αυτή καθυστερεί πάρα πολύ.», επισήμανε η ευρωβουλευτής, με την
ιδιότητά της ως εισηγήτρια για
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της
Πολιτικής Συνοχής για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 στην παρέμβαση που έκανε στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ειδικότερα υπογράμμισα ότι:
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1. Υπάρχει δομικό πρόβλημα στον τρόπο με την οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται τα διαρθρωτικά ταμεία και αποδίδει τις πληρωμές στους δικαιούχους, και
αυτό πρέπει άμεσα να διορθωθεί.
2. Είναι επείγουσα ανάγκη η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, να επιμείνει στην απλοποίηση των κανονισμών, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση πανεπιστήμιων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικών
και περιφερειακών αρχών στα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
89. Έλαβα από την C. Cretu τη διαβεβαίωση ότι οι Περιφέρειες της Ελλάδας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση από το Σχέδιο Juncker χωρίς κυβερνητική
διαμεσολάβηση.
Ειδικότερα, η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης επισημαίνει ότι:
«Οποιαδήποτε επιχείρηση ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να υποβάλει
αίτηση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματο-
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δότηση συνήθων δραστηριοτήτων, είτε στο πλαίσιο της ΕΤΕπ είτε στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΤΣΕ». Αφορμή στάθηκε η
ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μαρίας Σπυράκη, για το αν
μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να ενεργήσει ως φορέας προώθησης επενδύσεων υποβάλλοντάς αίτημα για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ. Η κα Σπυράκη
υπέβαλε τη σχετική ερώτηση, επειδή η κυβέρνηση δεν συμπεριέλαβε τις οδικές
συνδέσεις Πρεβέζης-Ιονίας Οδού καθώς και Ιονίας Οδού-Κακαβιάς, που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ηπείρου, στη λίστα με έργα που υπέβαλε, ώστε να
αξιολογηθούν για να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το γεγονός αυτό προξένησε αντιδράσεις στην Ήπειρο, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα έργα, σύμφωνα με την περιφέρεια Ηπείρου, είχαν
την απαιτούμενη ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια περιοχή
που πλήττεται από ανεργία.».
Η κα Cretu αναφέρει ακόμη στην απάντησή της ότι είναι δυνατό να συνδυαστούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
και με αυτά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ):
σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο χρηματοδοτικών μέσων και μέσω επενδυτικών
πλατφορμών.
Τέλος, η κα Cretu επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχουν ειδικές πο
σοστώσεις ανά χώρα ή τομέα, και ότι τα έργα αναλύονται με βάση την αξία
τους, όπως προκύπτει από την αίτηση που έχει υποβληθεί στην ΕΤΕπ.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης που υπέβαλα έχει ως εξής:
«Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση μια λίστα με έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, τα οποία και
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πρόκειται να υποβληθούν προς αξιολόγηση για να λάβουν χρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.
Στη λίστα αυτή δεν περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις Πρεβέζης-Ιονίας Οδού καθώς και Ιονίας Οδού-Κακαβιάς, που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Τα έργα
αυτά, κατά την Περιφέρεια Ηπείρου, είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα σε επίπεδο
μελετών, αλλά και θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών.».
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να ενεργήσει ως φορέας προώθησης των παραπάνω επενδύσεων υποβάλλοντάς τα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;
2. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η Περιφέρεια Ηπείρου να συνδυάσει πόρους που
προέρχονται αυτοτελώς από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα με
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να ενισχύσει την ελκυστικότητα των παραπάνω επενδύσεων προς τον ιδιωτικό τομέα;
3. Τα έργα που υποβάλλονται σε λίστες στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ από κράτη μέλη προς
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξιολογούνται αυτοτελώς ή υπάρχει κάποια
προτεραιοποίηση;».
Ολόκληρο το κείμενο της απάντησης της επιτρόπου περιφερειακής ανάπτυξης,
Corina Cretu, έχει ως εξής:
1.
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«Οποιαδήποτε επιχείρηση ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να υποβάλει
αίτηση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση συνήθων δραστηριοτήτων, είτε στο πλαίσιο της ΕΤΕπ είτε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στα
τοπικά ή τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΕπ για το σκέλος υποδομών και καινοτομίας
(ΣΥΚ) ή μέσω φορέων διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
για το σκέλος ΜΜΕ.

2. Είναι δυνατό να συνδυαστούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και με αυτά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ): σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο χρηματοδοτικών μέσων
και μέσω επενδυτικών πλατφορμών. Η διαδικασία εφαρμογής πρέπει να τηρεί
τους ισχύοντες κανόνες (κανονισμός περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ και κανονισμός για το ΕΤΣΕ). Τα προγράμματα των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ μπορούν να καλύπτουν διάφορους κινδύνους και στηρίζουν διαφορετικά ή τα ίδια μέρη της κεφαλαιακής διάρθρωσης ενός έργου ή μιας διαρθρωμένης σε επίπεδα επενδυτικής
πλατφόρμας (π.χ. ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια), με την προϋπόθεση
ότι τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τη διπλή χρηματοδότηση και την προνομιακή αμοιβή. Η Επιτροπή εξέδωσε ένα φυλλάδιο στο οποίο θα περιγράφονται οι
δυνατότητες συντονισμού, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ
και του ΕΤΣΕ.
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3. Για να λάβουν στήριξη από το ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του ΣΥΚ, τα έργα πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας της ΕΤΕπ καθώς και σε αξιολόγηση
από την Επιτροπή Επενδύσεων του ΕΤΣΕ για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα έργα
πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για στήριξη με εγγύηση της ΕΕ. Δεν υπάρχουν ειδικές ποσοστώσεις ανά χώρα ή τομέα, και τα έργα αναλύονται με βάση την
αξία τους, όπως προκύπτει από την αίτηση που έχει υποβληθεί στην ΕΤΕπ.».

90. Διοργάνωσα εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με θέμα «Ο Τύμβος της Αμφίπολης: Μια ευκαιρία Ανάπτυξης της περιοχής».
Συζητήθηκε ένα νέο σχέδιο για το αναπτυξιακό μοντέλο για την περιοχή της Κεντρικής
και Ανατολικής Μακεδονίας με κέντρο τα αρχαιολογικά ευρήματα της Αμφίπολης.
Εκπρόσωποι της Κομισιόν, επικεφαλής των τοπικών φορέων και των αρχών από τις
Σέρρες, την Καβάλα και τη Δράμα, βουλευτές αλλά και οι επιστήμονες που σφράγισαν με τη δουλειά τους την αποκάλυψη του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου στον
ελλαδικό χώρο, συζήτησαν αναλυτικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης των εργασιών για την ανάδειξη του μνημείου αλλά και των αναπτυξιακών προοπτικών της
περιοχής.
Όπως τόνισα, «Το αρχαιολογικό εύρημα της Αμφίπολης, μπορεί να γίνει πόλος ανάπτυξης όλης της περιοχής, εφόσον καταστεί επισκέψιμο και ταυτόχρονα συνδεθεί
με τις επιχειρήσεις προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιο-
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χή. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο ένα συνολικό σύγχρονο σχέδιο ανάπτυξης με υποδομές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προϊόντα υψηλής ποιότητας και
τουριστικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Όλες αυτές οι δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκά Κονδύλια,
αρκεί να υπάρχει η βούληση από ελληνικής πλευράς. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Μ. Αλεξάνδρου, ο οποίος χρησιμοποίησε την Αμφίπολη ως πρότυπο για τις πόλεις που έχτισε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του. Δεν πρέπει
να αφήσουμε ανεκμετάλλευτο ένα τέτοιο εύρημα, όταν στην περιοχή η ανάπτυξη και οι βιώσιμες θέσεις εργασίας είναι το ζητούμενο. Είναι στο χέρι των περιφερειών αλλά και των επιχειρηματιών να αναζητήσουν τους διαθέσιμους πόρους
και με συνέργειες να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα απαραίτητα έργα.».
Πρώτη ομιλήτρια στην εκδήλωση η πρώην Γ.Γ. του υπουργείου πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία επεσήμανε ότι «δεδομένου ότι η Αμφίπολη το 2014 βρέθηκε στη 10η
θέση των χτυπημάτων της Google, η αναζωογόνηση του πολιτιστικού ιστού με την κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να προσφέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του μουσείου του Μπιλμπάο και του «LincolnCenter».
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η επικεφαλής των αρχαιολογικών ερευνών, Κατερίνα Περιστέρη, η οποία έκανε μια παρουσίαση του ευρήματος και αφού επανέλαβε τη συγκίνηση που ένιωσε με την αποκάλυψη, τόνισε ότι το αρχαιολογικό εύρημα ακόμη και την περίοδο της κατασκευής του αποτέλεσε δείγμα βασιλικής
δαπάνης για την εποχή και σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή, καθώς τα βασικά του υλικά είναι πωρόλιθος από την Ανατολική Μακεδονία και μάρμαρο Θάσου.
Τόσο η κα Μενδώνη,όσο και η κα Περιστέρη παρουσίασαν εικόνες από το ταφικό
μνημείο που εντυπωσίασαν το ακροατήριο.
Εντυπωσιασμένος από το μνημείο δήλωσε ο κος Carlo Corazza, επικεφαλής του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικής Βιομηχανίας της DG Growth της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος πρότεινε την ψηφιοποίησή του. Επισήμανε, επίσης,
ότι για το σχετικό έργο μπορούν να βρεθούν ευρωπαϊκοί πόροι και κάλεσε τις τοπικές
αρχές να δώσουν έμφαση στην εκπαίδευση εργαζομένων στην περιοχή γύρω από το
μνημείο και στη διεθνή προβολή του.
91. Κατέθεσα ερώτηση για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν οι ελληνικές αρχές ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή χρηματοδότηση των έργων από το ΕΣΠΑ
2014-2020 για να μην κινδυνεύουν 47.000 θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο την ώρα που η ανεργία στην Ελλάδα είναι στο 24,1 %.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
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«Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται εσωτερική αλληλογραφία του
Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Επιτροπή
αναμένεται να παγώσει όλες τις πληρωμές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής προς την Ελλάδα.
Αφορμή αποτελεί έρευνα την Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά
με διαγωνισμούς δημοσίων έργων, στα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων,
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έργα κατασκευής μεγάλων οδικών αξόνων, ΜΕΤΡΟ, Προαστιακού και σιδηροδρομικών γραμμών, έργα που δημοπρατήθηκαν με το σύστημα της παραχώρησης και έργα ΣΔΙΤ.
Στα εν λόγω έργα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε “καρτελική σύμπραξη
πληθώρας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο
για τη χειραγώγηση διαγωνισμών δημόσιων έργων, η οποία διήρκησε για μακρό χρονικό διάστημα, από το 1989 έως και το 2016.”
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος των κατασκευών απασχολεί 47.000 άτομα
(στοιχεία Ευρωπαϊκής Πύλης για την Επαγγελματική Κινητικότητα), ενώ η ανεργία στην Ελλάδα ανέρχεται σε 24.1% και η πλειοψηφία των υλοποιούμενων έργων είναι συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία,
ερωτάται η Επιτροπή:
•
•

•

Υπάρχει μηχανισμός που να επιτρέπει τον έλεγχο παράλληλα με τη λειτουργία των προγραμμάτων προκειμένου να μην υπάρξει διαταραχή στην εκτέλεσή τους;
Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές
προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή χρηματοδότηση των από κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων παράλληλα με την ενίσχυση της διαφάνειας
στην εκτέλεσή τους;
Πόση είναι η πιθανή διάρκεια του παγώματος πληρωμών των εν λόγω ταμείων;».

92. Κατέθεσα πρόταση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ζητώντας ειδική
στήριξη με τεχνογνωσία για την Ελλάδα, ενόψει παράτασης Σχεδίου Juncker.
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Το σχέδιο Juncker για την ανάπτυξη και τις δουλειές στην Ευρώπη, πρόκειται να παραταθεί και μετά το 2018, όπως προανήγγειλε στην Ολομέλεια ο Αντιπρόεδρος της
Κομισιόν, Jyrki Katainen. Ωστόσο, ο μεγάλος όγκος των επενδύσεων που έχουν ως
τώρα εγκριθεί, συγκεντρώνεται στα κράτη μέλη που διαθέτουν εμπειρία στη μόχλευση και ισχυρό τραπεζικό τομέα.
Ειδικότερα, ως τώρα το Σχέδιο Juncker για την ανάπτυξη και τις δουλειές στην Ευρώπη, έχει μοχλεύσει περισσότερα από 100 δισ. ευρώ, αλλά στην Ελλάδα έχουν εισρεύσει μόλις 15 εκ. σε ιδιωτική επένδυση. Ενώπιον του αρμόδιου αντιπροέδρου της Κομισιόν, Jyrki Katainen, ζήτησα να υποστηριχθούν ειδικά με τεχνογνωσία κράτη μέλη
που δεν έχουν καλές επιδόσεις.
Σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσε να συμβάλει το ADVISORY HUB του EFSI με
τη διασύνδεσή του μέσω συγκεκριμένων στελεχών με τις εθνικές και περιφερειακές
αρχές, των χωρών που υστερούν στις επενδύσεις από το Σχέδιο Juncker.
Σημειώνεται ότι εκτός από την Ελλάδα που άνοιξε την πόρτα του σχεδίου Juncker
πρόσφατα, μέσω του ιδιωτικού τομέα, η Κύπρος και η Μάλτα δεν έχουν ακόμη εγκεκριμένα προγράμματα που να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.
Η πρότασή μου υποστηρίχθηκε στην Ολομέλεια από τον εισηγητή της ενδιάμεσης
αναθεώρησης του προϋπολογισμού της Ε.Ε., Jan Olbrycht.
Προηγουμένως ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Jyrki Katainen, ανοίγοντας τις εργασίες της Ολομέλειας, είχε αναφερθεί στη συμβολή μου στην προώθηση του σχεδίου
Juncker στην Ελλάδα.
Ακολουθούν οι παρεμβάσεις μου και οι απαντήσεις του εισηγητή της ενδιάμεσης
αναθεώρησης του προϋπολογισμού της Ε.Ε, J. Olbrycht, καθώς και του αντιπροέδρου
της Κομισιόν, Jyrki Katainen:
Μαρία Σπυράκη:
«Κύριε Olbrycht προτίθεμαι να προτείνω στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, και θα ήθελα τη δική σας άποψη, τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας μεταφοράς τεχνογνωσίας
στις χώρες που έχουν χαμηλή δυνατότητα μόχλευσης κονδυλίων από τον EFSI. Θα
ήθελα τη γνώμη σας γι’ αυτό. Ευχαριστώ.».
Jan Olbrycht (εισηγητής της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού ΕΕ):
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«Δεδομένου του διαρθρωτικού ταμείου, είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή γεωγραφική κατανομή. Γι’ αυτό είναι καλή ιδέα να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα
αναλύει πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να κινητοποιήσουμε επενδύσεις και
να έχουμε μια καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Θα υποστήριζα, λοιπόν, μια τέτοια
πρόταση.».
Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
«Μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού οι ευρωβουλευτές που μέχρι στιγμής
έχουν οργανώσει εκδηλώσεις για το EFSI στην περιοχή τους ή στα κράτη μέλη.
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Η κυρία Σπυράκη έχει οργανώσει εκδηλώσεις στην Ελλάδα, η κυρία Paunova στη
Βουλγαρία, o κύριος Guoka στην Λιθουανία. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που
χρειαζόμαστε αυτήν τη στιγμή.
Χρειάζεται να επικοινωνήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες του EFSI, τα επιτεύγματα του σε άλλες χώρες, προκειμένου να πετύχουμε κατ΄ αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω αξιοποίηση του.».
93. Με αφορμή ερώτησης μου αναφορικά με το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης
του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε στην Κομισιόν το Υπουργείο Οικονομικών, ο Αντιπρόεδρος, J. Katainen δήλωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται
αναβάθμιση υπηρεσιών και πρόσωπα με γνώση των πρακτικών, ώστε να αυξήσει την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.
Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε ειδικά στο θέμα της Ελλάδας, σημειώνοντας πως από το ΕΤΣΕ χρηματοδοτείται ήδη μία ιδιωτική επιχείρηση τροφίμων, δημιουργείται μια πλατφόρμα χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων, και γίνονται
συζητήσεις για πλατφόρμα χρηματοδότησης τουριστικών υποδομών.
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Ολόκληρος ο διάλογος μου με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki
Katainen έχει ως εξής:
«Η κα Σπυράκη είναι ένα υπόδειγμα ευρωβουλευτή που έχει κάνει πολλά στην Ελλάδα και αυτό το εκτιμούμε. Προφανώς και δεν θα εισπράξουμε μερίσματα, αν η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πουλήσει δάνεια στους επιχειρηματίες, αλλά θα
ήθελα να δω σε όλα τα κράτη μέλη οι πολίτες να επωφελούνται και να βρίσκουν μία
δουλειά γιατί διαθέτουμε εξαιρετικά εργαλεία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Και τα εργαλεία αυτά, (ο τρόπος που λειτουργούν), είναι στη διάθεση όλων
και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό».
Μ. Σπυράκη: Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε
για τα καλά σας λόγια. Φυσικά και η ΕΕ έχει ένα κενό επικοινωνίας και χάρη στις προσπάθειες σας προσπαθούμε να το καλύψουμε.
J. Katainen: «Αυτό που αναδεικνύετε, κα Σπυράκη, είναι πολύ σημαντικό και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές είναι πολύ ανησυχητικό για όλους. Ενώ υπάρχει η πρόθεση να παρασχεθεί βοήθεια και η ανάγκη για αυτόν που θα την λάβει, κάτι συμβαίνει στο μεταξύ που το κάνει σχεδόν αδύνατο. Ίσως είναι θέμα παιδείας/εκπαίδευσης
των ανθρώπων που πρέπει να δουν τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλα κράτη μέλη και
πώς γίνεται η αποτελεσματική διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων.
Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη δύο έργα, για τα οποία είμαι πολύ χαρούμενος. Το ένα
είναι στον βιομηχανικό κλάδο, στον τομέα των τροφίμων, και το άλλο είναι ένα έργο
για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο σωστά, υπάρχει μία συμφωνία ανάμεσα σε ενδιάμεσους φορείς που θα παρέχουν χρηματοδότηση σε έναν
μεγάλο αριθμό Ελλήνων επιχειρηματιών και εργαζόμαστε πολύ στενά με τις ελληνικές τράπεζες αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υλοποιήσουμε, για παράδειγμα, μια επενδυτική πλατφόρμα για έργα υποδομών στον τουρισμό ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα είναι πειστικά προς το παρόν,
αλλά ακόμα χρειάζεται να ενισχύσουμε την ενημέρωση του κοινού. Κάθε εβδομάδα
βρίσκω έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ακούν για πρώτη φορά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Από την προηγούμενη εμπειρία μου, έμαθα ότι
ακόμα και όταν έχεις εξαντλήσει την επικοινωνία ενός μηνύματος και πολλοί μπορεί
να σε έχουν ακούσει, είναι πιθανόν πολύ λίγοι να έχουν συμφωνήσει μαζί σου. Ωστόσο, αξίζει και οφείλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Σας ευχαριστώ.».
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94. Στο 1ο Διεθνές Φόρουμ Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Έξυπνες, βιώσιμες και Ελκυστικές Περιφέρειες», πρότεινα κατά το επόμενο ΕΣΠΑ 2020-2027 να έχουμε έναν
απλό κανονισμό διευκολύνοντας τις ΜμΕ για πρόσβαση στη ρευστότητα.
«Είναι η ώρα να δράσουμε γρήγορα. Οφείλουμε στον επόμενο προϋπολογισμό, δηλαδή στο αποκαλούμενο ΕΣΠΑ 2020-2027, να έχουμε έναν απλό κανονισμό, ένα και
μοναδικό βιβλίο, για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Κοινοτικού Προϋπολογισμού. Πρέπει να κάνουμε αλλαγές διευκολύνοντας τις ΜμΕ που έχουν ανάγκη τη
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ρευστότητα.». Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα μιλώντας στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Φόρουμ Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής–Ιονίου σε
στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Έξυπνες, βιώσιμες και Ελκυστικές Περιφέρειες», στο
οποίο συμμετείχα ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως μέλος της
REGI (Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης) για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μάκρο-περιφέρεια και ειδικά στον
τουριστικό τομέα. Τις εργασίες του Φόρουμ, που διεξάγεται στο Ντουμπρόβνικ, και
τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άνοιξε η Επίτροπος περιφερειακής
ανάπτυξης Corina Cretu.
Όπως τόνισα στην ομιλία μου σε ό,τι αφορά στη στρατηγική της Ε.Ε. για
την μάκρο-περιφέρεια Αδριατικής–Ιονίου (EUSAIR) υπάρχουν δύο «αλλά».
«Το πρώτο “αλλά” αφορά στην περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τουρισμό αλλά και ευρύτερα στην
περιοχή. Υπάρχει πράγματι ένα κενό στον συντονισμό των ενδιαφερομένων. Για
αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάμε από την Κομισιόν στον επόμενο Κοινοτικό Προϋπολογισμό να υπάρχει ένας ειδικός τομέας για τον τουρισμό, ο οποίος θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ειδικά ταμεία και όχι από ταμεία για
διάφορες δραστηριότητες. Το δεύτερο “αλλά” έχει να κάνει με την έλλειψη ανθρώπινων πόρων στην μάκρο-περιφέρεια Αδριατικής–Ιονίου. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να απαντήσουμε γιατί ενώ η δυναμική δείχνει να έχει μεγάλη προοπτική, είναι ωστόσο καταφανής η έλλειψη προσωπικού για την υποστήριξη».
Εν τέλει «η απάντηση είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ. Ο συνδυασμός των
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Διαρθρωτικών Ταμείων, του Horizon2020 και του COSME, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να δώσει λύσεις για μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις.».
95. Ζήτησα από τον Επίτροπο Moscovici: «Να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας. Η υπόσχεση για το χρέος εκκρεμεί εδώ και 4 χρόνια».
Αλλαγή στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα με λιγότερους φόρους
και μικρότερες δαπάνες, ζήτησα με παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ενώπιον του Επιτρόπου Moscovici, σε συζήτηση
για την πρώτη αποτίμηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα. Απευθύνθηκα δε και στους εταίρους –δανειστές λέγοντάς τους ότι φέρουν και
αυτοί ευθύνη, αφού επιτρέπουν ένα μείγμα πολιτικής που βασίζεται σε περισσότερη
φορολογία σε περισσότερες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών που ευνοούν και τη
φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Απαίτησα να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους
για την Ελλάδα, και κυρίως την υπόσχεση για τη διευθέτηση του χρέους που εκκρεμεί εδώ και τέσσερα χρόνια.
Ολόκληρη η παρέμβασή μου έχει ως εξής:
«Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Moscovici.
Χθες το Eurogroup επανέλαβε την απόφαση για το χρέος από τον Νοέμβριο του 2012, όμως με προστιθέμενα και αυξημένα μέτρα με αυτόματο
μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Είναι μια υπόσχεση που εκκρεμεί 4 χρόνια και στη διαδρομή μόνο από τον Ιανουάριο του 2015 έχουν φύγει από τις τσέπες των Ελλήνων 9 δις ευρώ. Παράλληλα, έχετε και εσείς ευθύνη ως δανειστές αφού επιτρέπετε ένα μείγμα πολιτικής που βασίζεται
σε περισσότερη φορολογία σε περισσότερες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών που ευνοούν και τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Για να
σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλα προγράμματα,
χρειάζεται μια άλλη πολιτική με λιγότερους φόρους με λιγότερες δαπάνες, χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση που θα προχωρήσει γρήγορα σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να μην ξανασυζητήσουμε εδώ το ελληνικό πρόβλημα για να
είναι η Ελλάδα πρωταγωνιστής στην καρδιά της Ευρωζώνης και βεβαίως και
πρώτα από όλα και κυρίως εσείς να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας που εκκρεμούν εδώ και μια τετραετία.».
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96. Κατέθεσα ερώτηση για το εάν η Περιφέρεια Ηπείρου έχει τη δυνατότητα να
προωθήσει απευθείας για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων μεγάλα έργα υποδομών της περιοχής;
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση μια λίστα με έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων τα οποία και
πρόκειται να υποβληθούν προς αξιολόγηση για να λάβουν χρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.
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Στη λίστα αυτή δεν περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις Πρεβέζης-Ιονίας Οδού
καθώς και Ιονίας Οδού-Κακαβιάς που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Τα
έργα αυτά, κατά την Περιφέρεια Ηπείρου, είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα σε
επίπεδο μελετών αλλά και θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. «Μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να ενεργήσει ως φορέας προώθησης των
παραπάνω επενδύσεων υποβάλλοντάς τα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;
2. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Περιφέρεια Ηπείρου να συνδυάσει πόρους
που προέρχονται αυτοτελώς από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προκειμένου να
ενισχύσει την ελκυστικότητα των παραπάνω επενδύσεων προς τον ιδιωτικό
τομέα;
3. Τα έργα που υποβάλλονται σε λίστες στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ από κράτη μέλη
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξιολογούνται αυτοτελώς ή
υπάρχει κάποια προτεραιοποίηση;».
97. Σε παρέμβασή μου στη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας του Ευρωκοινοβουλίου ζήτησα την απλοποίηση των ευρωπαϊκών κανονισμών, ώστε τα κοινοτικά
κονδύλια να χρησιμοποιηθούν και οι τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους, να
χρηματοδοτούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Συνομολογούμε για άλλη μια φορά σήμερα, εδώ ότι η πολιτική της συνοχής είναι το κύριο και πλέον αξιόπιστο επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όμως, εφαρμόζεται με πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια και σε πολλές περιπτώσεις με χαμηλή αποτελεσματικότητα.
Για παράδειγμα στη χώρα μου, την Ελλάδα, δύο χρόνια μετά η απορρόφηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αρχίζει με δυσκολία, ενώ ευτυχώς σήμερα υπογράφηκε και το πρώτο από τα προγράμματα εγγυήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις, μια συνέργεια του Ιδιωτικού Τομέα με το HORIZON 2020.
Τι μπορούμε να κάνουμε; Καταρχάς, να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις συνέργειες είτε με τον EFSI, είτε με το SME Instrument, είτε με το
Horizon2020.
Και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα αυτό είναι απαραίτητο για να εγγυηθεί
το ρίσκο της χώρας. Για να κάνουν επιτέλους οι Τράπεζες τη δουλειά τους, δηλαδή να δώσουν ρευστότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο, όμως, και εμείς να προχωρήσουμε άμεσα στην απλοποίηση των κανονισμών.
Δεν μπορούν οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες να αποφεύγουν οποιοδήποτε κοινοτικό χρήμα και να καταφεύγουν στις τράπεζες που αρνούνται στο τέλος
να τους χρηματοδοτήσουν.
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Πρέπει να απλοποιήσουμε τα εργαλεία και να ωθήσουμε τα κράτη μέλη να κάνουν αξιόπιστα τη δουλειά τους.».
98. Ζήτησα με παρέμβασή μου ειδικό καθεστώς για τις χώρες που βρίσκονται σε
πρόγραμμα, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ενώπιον του επιτρόπου οικονομικών, Pierre Moscovici, και του προέδρου της EIB (European Investment Bank)
Werner Hoyer.
Ολόκληρη η τοποθέτησή μου έχει ως εξής:
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«Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Moscovici, Πρόεδρε Hoyer.
Περισσότερο από τη μισή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων καταλήγει σε μόλις τέσσερις από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ταυτόχρονα, το επίπεδο χρηματοδότησης της χώρας μου, της Ελλάδας, που είναι σε πρόγραμμα, έχει τα
τελευταία δέκα χρόνια μειωθεί στο μισό. Η Ελλάδα είναι, Επίτροπε Moscovici,
μεταξύ των “μετεξεταστέων”. Και το ερώτημα είναι απλό. “Πόσο εύκολο είναι
μια μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση να ζητήσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων;”. “Πολύ δύσκολο”, είναι η απάντηση. Είναι γνωστό ότι η
οικονομία της Ελλάδος έχει υψηλό ρίσκο. Πώς θα πετύχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων να μετριάσει αυτό το ρίσκο; Το σχέδιο Juncker, για παράδειγμα, εγγυάται το ρίσκο και μπορεί να είναι μια απάντηση για τους μικρομεσαίους. Μια
άλλη απάντηση ήταν το «EIB Trade Finance Facility» που υπογράφηκε το 2013
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για να διαμεσολαβεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις εμπορικές τράπεζες, όμως από τότε άλλαξαν πολλά. Τώρα η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο
από ποτέ μια ένεση ρευστότητας, χρειάζεται απλουστευμένη πρόσβαση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Είναι μεγάλη ανάγκη και οφείλουμε να διευκολύνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις, να μειώσουμε τις επιπτώσεις
της κρίσης που πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας και γι’ αυτό οφείλουμε να λάβουμε
ειδική μέριμνα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ».
Ολόκληρη η απάντηση του προέδρου της ΕΙΒ Werner Hoyer έχει ως εξής:
«Η Ελλάδα είναι φυσικά μια χώρα που μας απασχολεί όλους ιδιαιτέρως. Είδαμε
τα τελευταία χρόνια πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, είμαστε όμως η τράπεζα
που ήταν εκεί πριν την κρίση, παραμείναμε η μόνη (τράπεζα) ουσιαστικά κατά
τη διάρκεια της κρίσης και τώρα που η κρίση όπου να ‘ναι θα τελειώσει, θα
συνεχίσουμε, διότι υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα δανειοδότησης. Η Ελλάδα,
όμως, ενισχύει τη θέση της και εμείς θέλουμε να φτάσουμε στους πελάτες, στις
επιχειρήσεις, με το προσωπικό μας».
99. Να χρησιμοποιήσουμε για το προσφυγικό τα αδιάθετα χρήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ – Πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έγινε πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχα.
Στη συνεδρίαση του Προεδρείου του ΕΛΚ στις αρχές Μαρτίου στην Κολωνία, επτά
Ευρωβουλευτές συναντηθήκαμε προκειμένου να αναζητήσουμε τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για χώρες που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες, όπως η προσφυγική
κρίση, και λαμβάνουν δράσεις πάνω από τις δυνατότητες τους.
Η πρόταση στην οποία καταλήξαμε μετά από μια σειρά συναντήσεων είναι απλή:
«Προκειμένου να βοηθήσουμε κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, να αντιμετωπίσουν
τη μεγαλύτερη κρίση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ποσά που δεν χρησιμοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα παραμένουν σε αυτόν και θα
χρησιμοποιούνται για έκτακτες περιστάσεις, αντί απλά να διαγράφονται».
Κάθε χρόνο, περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ δεσμευμένα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξοδεύονται, καθώς οι σκοποί για τους οποίους
δεσμεύτηκαν δεν υλοποιούνται. Το ποσό αυτό θα πρέπει να παραμένει στον
προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις
ανάγκες τους.
Στόχος είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να εκτελείται στο έπακρο, χωρίς
απώλειες σε σχέση με τις αρχικές κατανομές ποσών.
Τα αποδεσμευμένα ποσά του προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνονται εκ νέου
διαθέσιμα, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις άμεσες και έκτακτες ανάγκες
που ανακύπτουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως η προσφυγική κρίση.
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Ως αποτέλεσμα, το ΕΛΚ, η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 215 Ευρωβουλευτές από 27 χώρες, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει τις απαραίτητες προτάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Κανονισμού για τη Χρηματοπιστωτική Ρύθμιση (Financial Regulation), αλλά και το Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) διευρύνοντας την ευελιξία του προϋπολογισμού της
Ένωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα τα αδιάθετα χρήματα του προϋπολογισμού να
χρησιμοποιούνται για έκτακτες ανάγκες του προϋπολογισμού της ΕΕ.».
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100. Διοργάνωσα Εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με τη
συμμετοχή 30 εκπροσώπων Επιμελητήριων από 20 νομούς της Ελλάδας στη
θεματική «Οξυγόνο για τις Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.».
Η ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στη ρευστότητα, την ανάπτυξή τους και τη βελτίωση της θέσης τους
στην αγορά, ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η ευρωβουλευτής της ΝΔ και
του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη.
Στην εκδήλωση προσκάλεσα 30 εκπρόσωπους επιμελητηρίων και μικρομεσαίους επιχειρηματίες από 20 νομούς της χώρας μας, οι οποίοι ενημερώθηκαν από στελέχη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα από τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και από υψηλόβαθμα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, για τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στη συζήτηση για άλλη μια φορά διαπιστώθηκε ότι είναι αναγκαία η απλούστευση
των διαδικασιών πρόσβασης των ΜΜΕ στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για απευθείας χρηματοδότηση, καθώς και ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία των ελληνικών
τραπεζών ως διαμεσολαβητές για τη διοχέτευση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
και μέσα από επενδυτικές πλατφόρμες.
Έμφαση δόθηκε στον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν τα προγράμματα
«COSMO» και «HORIZON 2020» καθώς και η δυνατότητα να υπάρχει συμπληρωματικότητα σε χρηματοδοτήσεις δράσεων ΜΜΕ, τόσο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).
Οι φιλοξενούμενοι ενημερώθηκαν επίσης για τις δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας των ελληνικών ΜμΕ στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Enterprise Europe
Network, καθώς και για τις δυνατότητες που δίνουν τα διαθρωτικά ταμεία για ενίσχυση των ελληνικών ΜμΕ για την περίοδο 2014-2020.
101. Συμμετείχα στη συνάντηση «Europe as an Investment Destination», την
Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη που διοργάνωσε στην Eυρωπαϊκή Επιτροπή το
European Political Strategy Centre, όπου εγκρίθηκε το πρώτο ελληνικό έργο
για το σχέδιο Juncker.
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean Claude Juncker. Το υπό
χρηματοδότηση έργο είναι ιδιωτικό, και προέρχεται από μια μικρομεσαία επιχείρη-
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ση με καινοτόμα κατεύθυνση. Έως τώρα έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερες από
200 δράσεις σε 22 χώρες και έχουν μοχλευθεί περισσότερα από 76 δισεκατομμύρια
ευρώ. Όπως δήλωσα και στη διάσκεψη, «Με τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου
προγράμματος, οι ελληνικές επιχειρήσεις περνούν το κατώφλι του σχεδίου Juncker
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν οι εγγυήσεις του EFSI και της European
Investment Bank (Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων). Η επιλογή της χρηματοδότησης είναι ανά πρόγραμμα και όχι ανά χώρα. Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα και οι
επιχειρήσεις πρέπει να σπεύσουν. Η κυβέρνηση οφείλει να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους με τον ορισμό Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας (NPB), και την προώθηση συνεργειών του Ιδιωτικού με τον Δημόσιο Τομέα».
102. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έθεσα
στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν (αρμόδιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων – ΕΤΣΕ), κο Jyrki Katainen, ως προς επίλυση πρόβλημα το
γεγονός ότι κανένα ελληνικό έργο δεν περιλαμβάνεται ακόμα στις επενδύσεις που κάνει Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην ΕΕ.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο του λεγόμενου Πακέτου Juncker έχει μέχρι τώρα κινητοποιήσει συνολικά 71.1 δισ. σε 22 από τις 28 χώρες της ΕΕ.
Παράλληλα, προχωρά η υλοποίηση της πιλοτικής δράσης για την Έξυπνη Εξειδίκευση που είχα προτείνει και εγκρίθηκε να πληρωθεί από τον προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016. Το έργο, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, των

213

Κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός:
Δύο δρόμοι για δουλειές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

οποίων 500.000 θα δαπανηθούν στο 2016, βασίζεται σε μία πετυχημένη δράση που
υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και που είχε σκοπό τη
δημιουργία μιας πλατφόρμας ανάπτυξης ενιαίας στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Το νέο έργο, που απευθύνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της
Ελλάδας αλλά και σε αυτές άλλων χωρών, όπως της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
στοχεύει στην ανάπτυξη στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την διερεύνηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.
Η δράση προτίθεται να υποστηρίξει τις περιφέρειες στο να αναπτύξουν και να εκμεταλλευτούν τις συνέργειες ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία, καθώς και στο πρόγραμμα Horizon 2020. Μέσα από αυτές τις συνέργειες, οι
περιφέρειες θα καταφέρουν να μειώσουν το χάσμα καινοτομίας, καθώς και να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ολόκληρη η απάντηση του αντιπροέδρου της Κομισιόν, J. Katainen προς εμένα έχει
ως εξής:
«Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας πολλούς από τους ευρωβουλευτές που
είναι παρόντες. Για παράδειγμα, η κα. Σπυράκη συμβάλλει με έναν πάρα πολύ
χρήσιμο τρόπο στο να περάσει το μήνυμα του τι ακριβώς κάνει το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και πώς μπορούν να συνδυαστούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μαζί
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γιατί χρειαζόμαστε αυτούς
τους ανθρώπους που θα επικοινωνήσουν το Ταμείο σε όλες τις χώρες. Όχι μάλιστα μόνο στις χώρες, αλλά και στις περιφέρειες. Γιατί άμα δείτε τις χώρες που
δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει το EFSI, αυτές είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η
Ελλάδα, η Ρουμανία, ίσως και κάποια άλλη, είναι είκοσι δύο χώρες που έχουν
χρησιμοποιήσει το EFSI.
Μπορείτε να δείτε, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, τη γείτονα χώρα σας, υπάρχουν ήδη τέσσερις τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες, που έχουν αντλήσει χρηματοδότηση από τον EFSI και θα παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης.
Σε κάποιες χώρες, υπάρχει, ας το πούμε, έλλειψη έμπνευσης ή θέλησης για να
παραχθούν ιδέες για έργα. Αλλά, ο πιο γρήγορος τρόπος για να χρησιμοποιηθεί
το EFSI, είναι να στείλουμε το μήνυμα και να πούμε στις τράπεζες ότι αν θέλουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει ακόμα ένα εργαλείο διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση ρίσκου
(το EFSI).».
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103. Σε ερώτησή μου προς την Επίτροπο Ανταγωνισμού έλαβα τη διαβεβαίωση
ότι «Η Κομισιόν επιτρέπει την ενίσχυση του μισθολογικού κόστους στις επιχειρήσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει στις εθνικές κυβερνήσεις να χορηγούν
ενίσχυση με εθνικούς πόρους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές, ακόμη και αν έχουν τη μορφή της επιδό-
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τησης μισθών, εφόσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του Κοινοτικού Κανονισμού Απαλλαγής.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης της επιτρόπου ανταγωνισμού, M. Vestager, έχουν ως εξής:
Ερώτηση: «Το ελληνικό κράτος χορηγεί με εθνικούς πόρους ενίσχυση προς
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές
της χώρας. Η ενίσχυση παρέχεται μέσω επιδότησης ποσοστού του μισθολογικού κόστους από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στόχος
της ενίσχυσης είναι να άρει αντικειμενικές ανισότητες που στρεβλώνουν τον
ανταγωνισμό και ενθαρρύνουν τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε μειονεκτούσες περιοχές.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, οι εθνικές
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα προωθούν την οικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή των κρατών μελών και της Κοινότητας στο σύνολό της. Οι
εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα αποσκοπούν στην υποβοήθηση της ανάπτυξης των πλέον μειονεκτουσών περιοχών με την υποστήριξη των
επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ένα βιώσιμο πλαίσιο.
Ωστόσο, από το 2010 η ενίσχυση καθυστερεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους
με κίνδυνο παραγραφής της οφειλής, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε η ακύρωσή της από τον Υπουργό Οικονομίας με το επιχείρημα ότι υπάρχουν εμπόδια
από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία ή σχετική απόφαση που υποχρεώνει την Ελλάδα να άρει τη χορήγηση της παραπάνω εθνικής ενίσχυσης
περιφερειακού χαρακτήρα;
2. Υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης των οικονομικά ευαίσθητων περιοχών
μέσα από την επιδότηση του μισθολογικού κόστους μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020;».
Απάντηση: «Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν είναι δυνατό να
εντοπιστεί το μέτρο στο οποίο αναφέρεται η κα ευρωβουλευτής. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του εν λόγω μέτρου.
Για στήριξη που εμπίπτει στο πεδίο της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού
χαρακτήρα για αρχικές επενδύσεις σε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί
ως μειονεκτούσες. Το μισθολογικό κόστος μπορεί να επιδοτηθεί για έργα
που υλοποιούνται σε αυτές τις περιοχές, εφόσον συνδέεται με αρχικές
επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν δυνατότητες για χορήγηση ενισχύσεων
στις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας), καθώς και
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για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση. Τα εν λόγω μέτρα
ενίσχυσης μπορούν να εφαρμοστούν από το κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά
κατηγορία, αριθ. 651/2014. Εάν ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω κανονισμού, μπορεί μολοντούτο να
εγκριθεί ως συμβατή ενίσχυση από την Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης
του μέτρου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και με την προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις συμβατότητας. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για το αν πράγματι χορηγηθεί κρατική ενίσχυση στο
πλαίσιο των κανόνων αυτών, εναπόκειται, φυσικά, σε κάθε κράτος μέλος.
Καμία εταιρεία δεν δικαιούται να λάβει κρατική ενίσχυση, εκτός αν κράτος
μέλος αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση σύμφωνα με τους αντίστοιχους
κανόνες της ΕΕ.».
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104. Συμμετείχα στη συνεδρίαση με θέμα την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, όπου ζήτησα επιπλέον χρήματα
για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.
«Να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τόσο όσον αφορά στην εσωτερική της όσο και στην εξωτερική της διάσταση μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ υπενθυμίζοντας παράλληλα το άρθρο
80 της Συνθήκης, που ορίζει ότι «η εφαρμογή των πολιτικών (σχετικά με τους
ελέγχους των συνόρων, το άσυλο και τη μετανάστευση), θα διέπονται από την
αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, συμπεριλαμβάνοντας τις οικονομικές επιπτώσεις, μεταξύ των κρατών μελών. Κάτι τέτοιο απαιτεί μια επαρκή αυξητική αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου για το Κεφάλαιο 3 (Ασφάλεια και Ιθαγένεια) και για
το Κεφάλαιο 4 (Παγκόσμια Ευρώπη). Δεδομένων των πρόσφατων δραματικών
γεγονότων και το μέγεθος της κρίσης, είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν οι
προκλήσεις με τους οικονομικούς φακέλους, όπως αποφασίστηκαν το 2013.».
Με αυτή την παράγραφο, η οποία περιλαμβάνεται στο κείμενο που υιοθετήθηκε στη συνεδρίαση του προεδρείου που ΕΛΚ στη Μπρατισλάβα, η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία ανήκει η ΝΔ, δείχνει τον δρόμο της αλληλεγγύης προς τις χώρες που καλούνται να
σηκώσουν το μεγάλο βάρος της προσφυγικής κρίσης, όπως η Ελλάδα.
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ε.Ε. (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020) θα πρέπει, σύμφωνα με τον Κανονισμό που τον διέπει, να
αναθεωρηθεί το 2017. Το αναθεωρημένο Π.Δ.Π. 2014-2020 θα πρέπει να απαντάει στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες της Ε.Ε., και κυρίως στην κοινή αντιμετώπιση της Προσφυγικής Κρίσης.
Στόχος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι, την περίοδο 2017-2020, ο
προϋπολογισμός της ΕΕ να διασφαλίζει ότι οι πόροι που διαθέτει η Ε.Ε., μέσω
και των διαρθρωτικών ταμείων, θα αξιοποιούνται πιο αποδοτικά και θα απα-
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ντούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις των ημερών μας, όπως η προσφυγική
κρίση και η νεανική ανεργία, χωρίς ωστόσο σε καμία περίπτωση να μειωθούν
οι ήδη κατανεμημένοι εθνικοί φάκελοι.
Στο πλαίσιο της συζήτησης υπενθύμισα, ως ειδική εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. το 2016 στον τομέα της
περιφερειακής ανάπτυξης, ότι «το έως τώρα δημοσιονομικό κόστος της Ελλάδας για τους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο εκτιμάται ήδη στο 0,17% του
ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Είναι
εμφανές ότι τα 474,193 εκατομμύρια ευρώ που δικαιούται η χώρα μας από
το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης δεν είναι αρκετά. Η χρηματοδότηση
για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και την προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι πλέον οριακή και για τον λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα η
Κομισιόν να αναθεωρήσει προς τα πάνω τα ανώτατα όρια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 στον τομέα της ασφάλειας και ιθαγένειας.
Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία η
ενδεχόμενη αναθεώρηση επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020 για χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της κρίσης, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Χρειαζόμαστε περισσότερη
Ευρώπη και καλύτερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη στην πράξη. Η αλληλεγγύη, όμως, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί εάν δεν αυξηθούν τα κονδύλια που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και για
την προστασία των συνόρων. Η πρόταση που καταθέτει σήμερα η πολιτική
μας ομάδα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μένει πια να μας ακολουθήσει και
η Κομισιόν.».
105. Ζήτησα επιπλέον κονδύλια για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων από τη
Συνεδρίαση του Προεδρείου του ΕΛΚ στη Μπρατισλάβα συμμετέχοντας στη
συνεδρίαση με την ιδιότητα της ειδικής εισηγήτριας του προϋπολογισμού
της Ε.Ε. στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης για το 2016.
Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Προεδρείου του Ε.Λ.Κ. δήλωσα:
«Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου
2014-2020, οι νέες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη την άμεση
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, απαιτούν πρόσθετη χρηματοδότηση
και συνεπώς την αναθεώρηση στην κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και της προσφυγικής
κρίσης και η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μπορούν να επιτευχθούν
μόνο μέσα από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.
Το άρθρο 80 της Συνθήκης για την Ε.Ε. ορίζει ότι η εφαρμογή των πολιτικών
σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών,
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού αντίκτυπου ανάμεσα στα κράτη μέλη.
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Αυτό σημαίνει ότι πρέπει άμεσα να αναθεωρηθούν προς τα πάνω τα ανώτατα
όρια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου στον τομέα της ασφάλειας και
ιθαγένειας.
Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία από
την πλευρά της Κομισιόν η ενδεχόμενη αναθεώρηση επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για χώρες που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της αντιμετώπισης της κρίσης, όπως είναι η Ελλάδα.
Είναι αδύνατο να έχει κανείς την απαίτηση η Ελλάδα να αντιμετωπίσει μόνη
της την προσφυγική κρίση. Χρειάζεται αλληλεγγύη στην πράξη. Και η αλληλεγγύη δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί εάν δεν αυξηθούν άμεσα τα κονδύλια
που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της Κρίσης.».
106. Παρέμβασή μου για τη νεανική ανεργία.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
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«Θέλω να παραθέσω δύο αριθμούς που είναι ενδεικτικοί της μέχρι τώρα αδυναμίας
μας να δράσουμε στο φλέγον ζήτημα της απασχόλησης των νέων.Πέντε εκατομμύρια νέοι άνεργοι στην Ευρώπη, δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας.
Γιατί δεν παρέχουμε στους νέους τις δεξιότητες που τους λείπουν, ώστε αυτές
οι κενές θέσεις εργασίας να γίνουν άμεσα δουλειές με προοπτική;
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Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεση τους πόρους για να βελτιώσουν τα προσόντα
και τις δεξιότητες των νέων ανθρώπων που θέλουν να προχωρήσουν.
Όμως, είναι προφανές ότι σε μερικές χώρες η «ψευτομαθητεία» τείνει να γίνει
συνήθεια.
Πρέπει εδώ και τώρα να πιέσουμε τα κράτη μέλη για να ενεργοποιήσουν τα
συστήματα εποπτείας και παρακολούθησης της απορρόφησης των κοινοτικών
πόρων, ώστε η μαθητεία να εξελίσσεται άμεσα σε θέση εργασίας.
Ταυτόχρονα οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τη νεανική εξωστρεφή επιχειρηματικότητα με προώθηση των νέων επιχειρηματιών στο Erasmus, αλλά και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις.Ξέρετε, είναι βήματα
μικρά, απλά, αλλά απαραίτητα και σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης
και της δικής μου χώρας προέλευσης, της Ελλάδας, δεν έχουν γίνει επαρκώς.».
107. Κατέθεσα τροπολογία για πιο αποτελεσματική αξιοποίηση κοινοτικών πόρων στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, διάβασα προσεκτικά το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συμφωνήσω με την αρχική προσέγγιση της προέδρου και το σκεπτικό της στα περισσότερα ζητήματα. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ.
Αρχικά, θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι η προσφυγική κρίση απαιτεί πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να
την αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά.
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Προτίθεμαι να καταθέσω μια τροπολογία για το ζήτημα, η οποία τονίζει την
ανάγκη για πιο αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων και με συνέργειες ώστε να
λαμβάνονται υπόψη οι πρωτοβουλίες που εξελίσσονται και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ένα ακόμα ζήτημα που θα ήθελα να θέσω αφορά τη συσχέτιση της «Στρατηγικής
για την Ευρώπη 2020» με τους στόχους-κλειδιά για την οικονομία της Ένωσης
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική
η παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής μας εν όψει της αναθεώρησης
του Κοινοτικού Προϋπολογισμού 2014-2020.
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Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πιστεύουμε στη σημασία της κατάρτισης Προϋπολογισμών βάσει επιδόσεων (Performance Based Budgeting). Δηλαδή, πόσα
χρήματα ξοδεύονται για ποιες δουλειές. Ο προϋπολογισμός πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες με τη μέγιστη δυνατή μόχλευση και την ταυτοποίηση
των αρνητικών προτεραιοτήτων για τις οποίες τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να περιοριστούν ή να τερματιστούν.
Τέλος, ενώ χαιρετίζω τον συμπληρωματικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων με τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς
επίσης και άλλα οικονομικά εργαλεία, στην ουσία είμαι επιφυλακτική για το αν
είναι ευθύνη των κρατών–μελών να συμπεριλάβουν περιφερειακές και τοπικές
αρχές στην προώθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από τα συγκεκριμένα
ταμεία. Προτιμώ στην έκθεση να καλέσουμε τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή των περιφερειών και των τοπικών αρχών σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ειδικά εφόσον σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι περιφερειακές αρχές δρουν περισσότερο αυτόνομα όσον αφορά τη
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων.».
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108. Στη συνεδρίαση του Προεδρείου του Ε.Λ.Κ. στην Πράγα ζήτησα «Να απορροφήσουμε και το τελευταίο ευρώ για το προσφυγικό. Να αξιοποιήσουμε κάθε
ευρώ του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για βιώσιμες θέσεις εργασίας.».
Ενιαίο κώδικα κανόνων για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, μείωση της
γραφειοκρατίας με τελική έκθεση εφαρμογής των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, κοινή βάση δεδομένων για τους εμπλεκόμενους φορείς στα ευρωπαϊκά προγράμματα και εσωτερική ευελιξία στον προϋπολογισμό ώστε να αντιμετωπίζονται
άμεσα κρίσεις, όπως το προσφυγικό, είναι οι βασικές κατευθύνσεις που δίνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.
Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε., που σε ποσοστό 90% καταλήγει στα κράτη μέλη, έχει
μείνει στο ίδιο επίπεδο εδώ και δεκαετίες, παρά τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες
της Ε.Ε.
Στόχος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι να δημιουργηθεί ένας νέος τρόπος
κατάρτισης του προϋπολογισμού, ώστε οι πόροι που διαθέτει η Ε.Ε. να αξιοποιούνται πιο αποδοτικά και να απαντήσουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις των ημερών
μας, όπως η προσφυγική κρίση και η υψηλή ανεργία.Σε αυτό εξάλλου συμφώνησε και η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό, Kristalina
Georgieva, που συμμετείχε στη συνεδρίαση και παρουσίασε την πρωτοβουλία της
για έναν «Προϋπολογισμό Επικεντρωμένο στα Αποτελέσματα», σύμφωνα και με τις
πολιτικές προτεραιότητες της Κομισιόν.
Στο πλαίσιο της συζήτησης υπενθύμισα ως ειδική εισηγήτρια του Ε.Λ.Κ. για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης το 2016, ότι «οι πόροι
δεν είναι αρκετοί, είναι όμως δεδομένοι και στην Ελλάδα οφείλουμε να απορροφήσουμε άμεσα κάθε ευρώ που προορίζεται για το προσφυγικό. Συνολικά, η χώρα μας
δικαιούται 474,193 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα πρέπει να σπεύσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020, η απορρόφηση του οποίου
κινείται σε χαμηλά επίπεδα,ώστε να ξεκινήσουν να δημιουργούνται βιώσιμες θέσεις
εργασίας.
Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. πρέπει σήμερα περισσότερο από ποτέ να απαντά στις
προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα επιμέρους κράτη μέλη, να
θέτει καθαρούς στόχους και να έχει την απαραίτητη ευελιξία, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις έκτακτες ανάγκες και τις κοινές μας προκλήσεις, όπως αυτή της προσφυγικής κρίσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες
και να συμφωνήσουμε ότι στόχος δεν θα πρέπει να είναι απλώς να ξοδεύουμε τους
πόρους που διαθέτουμε, αλλά αντίθετα θα πρέπει κάθε ευρώ που ξοδεύουμε να
καταλήγει σε μια βιώσιμη θέση εργασίας.».
109. Απάντησή μου στον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Αλέξη Χαρίτση για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των δημόσιων έργων
και την συνεπεία αυτής απώλεια της χρηματοδότησής τους σύμφωνα με την
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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«Ζήτησα από την κυβέρνηση να απαντήσει επί της ουσίας στο θέμα που έθεσε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για ενδεχόμενη υποχρέωση της Ελλάδας να επιστρέψει κοινοτικά κονδύλια για συγχρηματοδοτούμενα έργα, συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ.
Στα ευρήματα της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται ότι
«μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2015, 52 έργα πρέπει να επισπευστούν (5,5
δισ. ευρώ) και 14 έργα είναι απίθανο να ολοκληρωθούν (998 εκ. ευρώ).». Στην
Έκθεση επίσης αναφέρεται ότι:
«σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων έως τις 31 Δεκεμβρίου του
2015 οι κοινοτικοί πόροι που έχουν δαπανηθεί για τα εν λόγω έργα, θα πρέπει να
ανακτηθούν και τα έργα να ολοκληρωθούν αποκλειστικά με εθνικούς πόρους.».
Σε συνέχεια αυτών κάλεσα την κυβέρνηση να διαβάσει το πρωτότυπο της έκθεσης με τίτλο “Report on the fact-finding mission of the Budgetary Control
Committee to Greece 24/25 September 2015” και ειδικότερα τη σελίδα 3, αντί
να καταφεύγει στη διάψευση δημοσιευμάτων της Bild.
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110. Κατέθεσα κατεπείγουσα ερώτηση για την επιστροφή 6,5 δισ. από την Ελλάδα
στον κοινοτικό προϋπολογισμό λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το προηγούμενο ΕΣΠΑ; Ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε η κυβέρνηση και τι κάνει η Κομισιόν ώστε να αποφύγουμε αυτόν το κίνδυνο;
Το θέμα προέκυψε από τα συμπεράσματα έκθεσης της επιτροπής ελέγχου
του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποκαλύπτει με
σημερινό της δημοσίευμα και η γερμανική εφημερίδα Bild.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα οφείλει να επιστρέψει κοινοτικά κονδύλια ύψους
έως και 6,5 δισ. ευρώ, διότι 66 συγχρηματοδοτούμενα έργα δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2015. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση της
Επιτροπής, η Αθήνα έχει σχεδιάσει πολλά έργα, χωρίς να συμπεριλάβει τις τοπικές
αρχές. Από τα 100 έργα που συγχρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση από την Ε.Ε.,
στα 52 (ύψους 5,5 δισ.) σημειώνονται καθυστερήσεις, ενώ 14 (998 εκ.) κινδυνεύουν
να μην ολοκληρωθούν.
Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται έργα εθνικής εμβέλειας, όπως το Ηλεκτρονικό Ληξιαρχείο και το Κτηματολόγιο, έργα υποδομών, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά
και δράσεις κρατικών ενισχύσεων προς ελληνικές επιχειρήσεις.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησής μου έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο συζήτησης στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Δεκεμβρίου 2015, παρουσιάστηκε έκθεση από τα
ευρήματα αποστολής μελών της Επιτροπής στην Ελλάδα για την παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ευρήματα της
έκθεσης, αναφέρεται ότι μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2015:
• 52 Έργα πρέπει να επισπευσθούν, ύψους 5.5 δις ευρώ
• 14 Έργα είναι απίθανο να ολοκληρωθούν ύψους 998 εκ ευρώ
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Ανάμεσα στα έργα, περιλαμβάνονται έργα εθνικής εμβέλειας όπως το Ηλεκτρονικό Ληξιαρχείο και το Κτηματολόγιο, έργα υποδομών, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και δράσεις κρατικών ενισχύσεων προς ελληνικές επιχειρήσεις.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων
έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, οι κοινοτικοί πόροι που έχουν δαπανηθεί για τα εν
λόγω έργα θα πρέπει να ανακτηθούν και τα έργα να ολοκληρωθούν αποκλειστικά με
εθνικούς πόρους.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των παραπάνω έργων που ενδέχεται να επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό της Ελλάδας σε περίπτωση μη έγκαιρης
ολοκλήρωσής τους;
2. 2. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή προκειμένου να συμβάλει στην
αποτελεσματική επίσπευση των προς υλοποίηση έργων;
3. 3. Έχει η ελληνική κυβέρνηση καταθέσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξασφάλισης της
συγχρηματοδότησης των έργων από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε
περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσής τους; »
111. Συμμετείχα στη Σύνοδο του Προεδρείου του ΕΛΚ στην Πράγα με θέμα την αξιοποίηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ-Αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ.)
Η πολιτική θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την αναγκαιότητα οι προϋπολογισμοί της Ε.Ε. και των κρατών μελών να καταρτίζονται βάσει στόχων και επιδόσεων, ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
στην Πράγα, στην οποία συμμετείχα με την ιδιότητα της ειδικής εισηγήτριας του προϋπολογισμού της Ε.Ε. στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης για το 2016.
Στη συνεδρίαση όπου θα γίνει και πολιτική συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Mario
Monti και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean-Claude
Trichet.
Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Προεδρείου του ΕΛΚ δήλωσα:
«Στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να βρεθεί ο τρόπος ώστε οι περιορισμένοι πόροι που διαθέτει η Ε.Ε. να αξιοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο και να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες, όπως η προσφυγική κρίση.
Η γραφειοκρατία, η καθυστέρηση στην εφαρμογή προγραμμάτων, η κακή διαχείριση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφθορά επιβραδύνουν την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μόνο για το 2014
οι καθυστερήσεις πληρωμών ξεπέρασαν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στην Ελλάδα η συνολική δαπάνη ενταγμένων έργων για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι μόλις 22 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερο δηλαδή από 1,5% των
συνολικών διαθέσιμων πόρων.
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Το οξύτατο αυτό πρόβλημα, που μεταφράζεται σε έλλειψη χρηματοδότησης για τη
λειτουργία πανεπιστημίων, δήμων και περιφερειών, μπορεί να λυθεί εάν ο προγραμματισμός στην κατάρτιση του κοινοτικού προϋπολογισμού γίνει πιο αποτελεσματικός. Οι προϋπολογισμοί του μέλλοντος πρέπει να καταρτίζονται βάσει στόχων και
επιδόσεων και συγχρόνως στην κατεύθυνση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, αλλά και της ευελιξίας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων σε επόμενα έτη αλλά και στην αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών.».
112. Ζήτησα την άμεση μείωση της γραφειοκρατίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Η αλήθεια είναι πως χάνουμε χρόνο και ο χρόνος είναι πολύτιμος ειδικά όταν πρόκειται για τη διαδικασία απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.
Υπάρχουν χώρες, όπως η δική μου, η Ελλάδα, όπου οι κοινοτικοί πόροι είναι η μοναδική πηγή για να εισρεύσει φρέσκο χρήμα. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;
Καταρχάς, να θέσουμε την 31η Δεκεμβρίου ως υποχρεωτική προϋπόθεση για τη
μετάβαση στην ηλεκτρονική συνοχή και να μην κάνουμε εκπτώσεις. Οι κοινές
διατάξεις θα μειώσουν τον χρόνο που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης
μέχρι τη χρηματοδότηση. Με κάθε τρόπο να επιταχύνουμε τη διαδικασία απόδοσης χρημάτων στους δικαιούχους.
Ξέρετε, ακόμη στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε να απορροφήσουμε τους πόρους
του προηγούμενου Κοινοτικού Πλαισίου 2007-2013. Και το 2014 δεν έχει αρχίσει
ακόμη να απορροφάται. Χρειάζεται να βοηθήσουμε και εμείς. Να πατάξουμε τη
γραφειοκρατία και να προχωρήσουμε άμεσα στους πόρους που δικαιούμαστε.».
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113. Υπερψηφίστηκε τροπολογία μου για την ίδρυση Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να ορίσουν άμεσα Εθνική Επενδυτική Τράπεζα, προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεργασία των επενδυτών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μετά
από τροπολογία που κατέθεσα, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, ενσωματώθηκε στην έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Ευρωκοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Η ελληνική κυβέρνηση παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες δεν έχει προχωρήσει
ακόμη στον ορισμό Εθνικής Τράπεζας επενδύσεων με αποτέλεσμα να έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από τη δυνατότητα να προσελκύσει η Ελλάδα επενδύσεις μέσω του
Επενδυτικού Προγράμματος Juncker που στόχο έχει να μοχλεύσει 315 δισ. ευρώ
μέχρι το 2018.
Οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες αποτελούν σημαντικό εργαλείο μακροχρόνιας
χρηματοδότησης επενδύσεων και καλύπτουν ανάγκες τις οποίες οι παραδοσιακές
εμπορικές τράπεζες αδυνατούν να υποστηρίξουν. Χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία,
η Ισπανία και η Βουλγαρία έχουν ήδη προχωρήσει στο να ορίσουν αντίστοιχες τράπεζες.
«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει άμεσα να προχωρήσει και να ιδρύσει αντίστοιχη
Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με σκοπό να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ήδη μεγάλα έργα σε χώρες όπως η Κροατία και η Πορτογαλία έχουν ενταχθεί
στον προγραμματισμό του Ταμείου. Η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία»,
όπως δήλωσα μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας.
114. Παρέμβαση για την απλοποίηση απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Παρουσίασα πέντε προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την άμεση διευκόλυνση της πρόσβασης των ικρομεσαίων επιχειρήσεων, της Tοπικής Aυτοδιοίκησης
και των ΑΕΙ, στα κοινοτικά κονδύλια στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ενώπιον της αρμόδιας Επίτροπου περιφερειακής ανάπτυξης, Corina Cretu.
Ειδικότερα πρότεινα:
Α. Σύγκλιση των διαδικασιών στην πολιτική συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη.
Β. Αποφυγή των πολλαπλών ελέγχων με ταυτόχρονη παραδειγματική αντιμετώπιση
της απάτης.
Γ. Άμεση εφαρμογή του e- cohesion.
Δ. Σύσταση μητρώου δικαιούχων των κοινοτικών κονδυλίων.
Ε. Σύσταση μητρώου αναδόχων των κοινοτικών έργων.
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Όλη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Cretu,
Προτείνω πέντε απλές σκέψεις που θα βοηθήσουν στην αύξηση της απορροφητικότητας, ειδικά τώρα που αντιμετωπίζουμε τη γραφειοκρατία.
Καταρχάς, να προχωρήσει γρήγορα η σύγκλιση των διαδικασιών σε όλη την πολιτική συνοχής, προκειμένου να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης και να
μην προκαλείται έτσι σύγχυση ούτε στους δικαιούχους ούτε στις διαχειριστικές
αρχές. Έπειτα, να αποφεύγονται οι πολλαπλοί έλεγχοι, οι οποίοι έχουν και αμφίβολα αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της απάτης και παράλληλα όμως,
να έχουμε άμεση και παραδειγματική αντιμετώπιση της μεθοδευμένης απάτης.
Να έχουμε μηδενική ανοχή στη διαφθορά, να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα
για την πάταξη της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να
προχωρήσουμε άμεσα στην εφαρμογή του e-cohesion που θα συμβάλει και
στη μείωση του διαχειριστικού βάρους, αλλά θα επιτρέπει και την ηλεκτρονική
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών.
Τέλος, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε άμεσα στη σύσταση
μητρώου δικαιούχων και μακροπρόθεσμα ακόμη και μητρώου αναδόχων προκειμένου να μειώσουμε τη γραφειοκρατία της υποβολής των προγραμμάτων
στην Ε.Ε. και της παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων έργων. Με αυτόν
τον τρόπο θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την απορρόφηση, αλλά κυρίως θα
μπορέσουμε να διευκολύνουμε την επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος
από την ανάπτυξη και τις δουλειές.».
115. Απέστειλα σε συνεργασία με τον ο τομεάρχη Παιδείας της ΝΔ, καθηγητή Θεόδωρο Φορτσάκη, επιστολή προς τον ΕπίτροποMoscovici για τον ΦΠΑ στην
ιδιωτική εκπαίδευση.
Αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης είναι απόφαση επιβολής ΦΠΑ
23% στην ιδιωτική εκπαίδευση ή η εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων,
σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Pierre
Moscovici, ο οποίος απάντησε κατηγορηματικά:
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«Πριν από τις εθνικές εκλογές, η ελληνική υπηρεσιακή κυβέρνηση αποφάσισε
να αναβάλλει την εφαρμογή του μέτρου για τον Φ.Π.Α. για τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για τις 16 Οκτωβρίου. Η νέα κυβέρνηση, κατά συνέπεια, θα
μπορεί να λάβει μία απόφαση για το αν προτίθεται να εφαρμόσει την αρχική
πρωτοβουλία ή αν θα βρει εναλλακτικά δημοσιονομικά ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση».
Μάλιστα, ο κος Moscovici διευκρίνισε ότι δεν ήταν πρόταση της Κομισιόν η επιβολή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση: «η Επιτροπή δεν ζήτησε από την Ελλάδα να αλλάξει τη νομοθεσία σχετικά με το Φ.Π.Α. στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συζητήσει με τις αρχές οποιοδήποτε μέτρο μπορεί
να φέρει εις πέρας την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων του Μνημονίου.».
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116. Έφερα το θέμα της χρησιμοποίησης κονδυλίων από τα ταμεία συνοχής για
την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης ενώπιον της επιτρόπου, Corina
Cretu στο πλαίσιο των Open Days 2015.
Ερώτηση για τη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έντονο προσφυγικό πρόβλημα
απηύθυνα στην Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Corina Cretu, σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Open Days 2015 παρουσία μελών της Επιτροπής
Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής των Περιφερειών. Συγκεκριμένα, αφού
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τόνισα την αδυναμία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης να αντιμετωπίσουν το
έκτακτο πρόβλημα με τους πρόσφυγες, ζήτησα από την Επίτροπο να μάθω αν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και αν η Επιτροπή σχεδιάζει να παράσχει
τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση του προσφυγικού στις τοπικές αρχές.
Η Επίτροπος Cretu, αφού αναγνώρισε τη σημασία του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι ορισμένες δαπάνες για την αντιμετώπιση του προ-
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σφυγικού μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον υπάρχοντα κοινοτικό προϋπολογισμό και ειδικότερα από τα ταμεία συνοχής. Μάλιστα, η κα C. Cretu έκανε και ένα
βήμα παραπέρα λέγοντας πως η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία
και να στείλει ειδικούς, ώστε να βοηθήσουν τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
να απορροφήσουν κονδύλια, όπως για παράδειγμα για την ανακαίνιση κτιρίων που
προορίζονται για τη φιλοξενία προσφύγων ή για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
117. Συμμετείχα ως ομιλήτρια με την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Corina
Cretu, σε Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα: «Επενδύσεις για Περιφερειακή Ανάπτυξη: ΕΣΠΑ και επενδυτικό σχέδιο Juncker» στο Ηράκλειο
Κρήτης.
Όπως τόνισα εκεί «Στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης είναι πλέον η δυνατότητα να
εκταμιεύσει άμεσα τα 35 δισ. που παρέχει η Ε.Ε. μέσω των Χρηματοδοτικού Πλαισίου
Στήριξης, αλλά να λάβει και σημαντικό μερίδιο από το Επενδυτικό Πρόγραμμα Juncker
ύψους 315 δισ. ευρώ. Είναι πλέον στα χέρια της κυβέρνησης να σπεύσει να παρουσιάσει ώριμα και σοβαρά έργα. Είναι στα χέρια της κυβέρνησης και των περιφερειών να
κάνουν ώριμες και σοβαρές προτάσεις, ώστε να εκταμιεύσουμε και το τελευταίο ευρώ
από τον περίφημο φάκελο που μας δίνεται μέσω των προγραμμάτων της στήριξης της
κοινωνικής συνοχής και των αγροτικών επιδοτήσεων.». Διευκρίνισα, επίσης, ότι τα έργα
που θα προτείνουμε πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις προτεραιότητες της Ε.Ε.
«Όλα αυτά τα χρήματα θα αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για την χώρα μας,
αφού με πολιτική απόφαση που πάρθηκε στο Στρασβούργο πριν από δύο μέρες, η
Ελλάδα δεν θα καταβάλει την εθνική συμμέτοχη για το προηγούμενο χρηματοδοτικό
πλαίσιο (2017-2013) και καλείται να εκταμιεύσει εμπροσθοβαρώς χρήματα από το
νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020. Πρόκειται για χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων, τα οποία θα δοθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα προκειμένου η
χώρα να επουλώσει τις πληγές της, από την οικονομική κρίση που τόσα χρόνια την
ταλαιπωρεί.». Επιπλέον, αναφέρθηκα και στη σημαντική συνεισφορά της Επιτρόπου
Περιφερειακής Ανάπτυξης, κας Cretu, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς οι Ευρωβουλευτές δίνουμε τον αγώνα μας έξω από την Ελλάδα για την Ελλάδα και είναι ένας
αγώνας σκληρός και άνισος, με συμμάχους αλλά και με αντιπάλους, όπως είναι το
κόμμα της κας Le Pen που καταψήφισε την πρόταση της κας Cretu για να μην καταβάλει η Ελλάδα την εθνική συμμετοχή στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Η Επίτροπος, C. Cretu,
ήταν στο πλευρό μας σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια».
118. Σε παρέμβασή μου υπενθύμισα ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης η αξιοποίηση της ευκαιρίας που μας δίνει η ΕΕ —κατ’ εξαίρεση στη χώρα μας η Ε.Ε. με την άμεση απελευθέρωση 500 εκ. ευρώ και
παράλληλη απαλλαγή της Ελλάδας από την εθνική συμμετοχή.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Σήμερα διανύουμε τα τελευταία μέτρα ενός αγώνα δρόμου, ενός sprint που
κάναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε τελικά να τονωθεί άμεσα η ελ-
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ληνική οικονομία με καταρχάς συνολικό όφελος δύο δισεκατομμύρια ευρώ.
Σίγουρα πρόκειται για μια εξαίρεση. Για μια εξαίρεση για την Ελλάδα και ακούσαμε αντιρρήσεις. Αντιρρήσεις από κυβερνήσεις, αντιρρήσεις από συναδέλφους στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης οι οποίες είναι εύλογες. «Γιατί
να δώσουμε στην Ελλάδα μια εξαίρεση να μην καταβάλει την Εθνική Συμμετοχή; Γιατί να δώσουμε έμφαση στην προχρηματοδότηση την ώρα που ενώ και
άλλοι χρειάζονται χρήματα η ελληνική κυβέρνηση δεν δείχνει να σπεύδει;»
Η απάντηση έρχεται από όσα βίωσε και βιώνει η Ελλάδα.
Η Ελλάδα, η χώρα μου, έχει χάσει το 30% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Βιώνει συνθήκες πολέμου. Και ταυτόχρονα η παρατεταμένη πολιτική
αστάθεια επέτεινε την αβεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, αφού σχηματίστηκε
η νέα κυβέρνηση, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε ότι η υποστήριξη της Ε.Ε. έχει ως
απαραίτητη προϋπόθεση την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αύριο ψηφίζουμε για την τροποποίηση του κανονισμού και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα έχει δείξει σε χρόνο ρεκόρ για άλλη μια φορά, την αλληλεγγύη του
στη χώρα μας. Μετά από αυτά είναι αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης
να πάρει τη σκυτάλη, να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις, αν αξιοποιήσει την ευκαιρία που
δίνεται στην Ελλάδα. Ο αγώνας για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας είναι
μαραθώνιος και οφείλουμε να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στην Ελλάδα. Να
δούμε πώς προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, να γνωρίζουμε κάθε στιγμή τι συμβαίνει
εκεί.».
119. Την άμεση απελευθέρωση 500 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα ενέκρινε
η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά
από παρέμβασή μου για την τήρηση απλουστευμένης διαδικασίας σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής REGI.
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Η συνεδρίαση είχε ως αποκλειστικό θέμα τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού κοινών διατάξεων όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα. Για την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν να ακολουθηθεί η σύντομης διάρκειας απλουστευμένη διαδικασία, θα αρκούσε η διαφοροποίηση
μόλις 5 μελών της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό είναι ότι
ενώ ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή αρχικά εξέφρασε τη θέση του κόμματός του να ακολουθηθεί η χρονοβόρα συνήθης διαδικασία, που
θα διαρκούσε τουλάχιστον ένα μήνα, ύστερα από παρέμβαση μου, το ΕΛΚ άλλαξε
θέση και συντάχθηκε με εμένα. Αντιδράσεις υπήρχαν και από μια σειρά βουλευτών
άλλων κομμάτων που προέρχονται από χώρες με οικονομικά προβλήματα. Τελικά
μετά από ενδελεχή συζήτηση, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής
τάχθηκε υπέρ της άμεσης απελευθέρωσης 500 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα.
Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής στοχεύει στην τροποποίηση του κανονισμού
κοινών διατάξεων, με αύξηση της προχρηματοδότησης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου της πολιτικής συνοχής, καθώς και αύξηση των μέγιστων ποσοστών
συγχρηματοδότησης στο 100% και του ανώτατου ορίου πληρωμών για έργα ESIF της
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περιόδου 2007-2013 στην Ελλάδα. Αυτό συνολικά για την Ελλάδα σημαίνει όφελος
500 εκατομμυρίων ευρώ σε ρευστό, 2 δισ. ευρώ σε εθνική συμμετοχή που δεν καταβάλλεται και 1 δισ. Ευρώ, εφόσον κινηθεί η εμπροσθοβαρής διαδικασία απορρόφησης των πόρων του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020.
Ολόκληρη η παρέμβαση στα ελληνικά:
«Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα η Κομισιόν προτείνει μία εξαίρεση για τη χώρα μας, μία εξαίρεση που θα επιτρέψει
στην Ελλάδα να πάρει μία ανάσα και να συνεχίσει στον δύσκολο δρόμο που έχει
μπροστά της. Η παρέμβαση που προτείνει η Κομισιόν, αν συνοδευτεί από ένα
απλοποιημένο πλαίσιο υλοποίησης και την κατάλληλη θεσμική υποστήριξη, θα
μπορούσε να δώσει μια απαραίτητη τόνωση ρευστότητας, τόσο μέσα από άμεσες συνεισφορές όσο και από εξοικονόμηση (εθνικών πόρων) ύψους 3.5 δισ.
ευρώ και για τις δύο προγραμματικές περιόδους. Εννοώ τόσο το προηγούμενο
όσο και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Αγαπητοί συνάδελφοι,
όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα θα έχουμε πρόωρες εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου
και σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τα δύο κύρια κόμματα, η Νέα
Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται πολύ κοντά, είναι στήθος με στήθος. Θα
ήθελα να μιλήσω εκ μέρους του κόμματός μου, της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε
απόλυτα δεσμευμένοι στις δομικές μεταρρυθμίσεις και χρειαζόμαστε την ευκαιρία να φτιάξουμε την οικονομία μας χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν κι άλλες χώρες μέλη με παρόμοιες ανάγκες, ωστόσο
σήμερα προέχει να αντιμετωπίσουμε το ελληνικό ζήτημα. Για τον λόγο αυτό είμαι φυσικά υπέρ της λύσης του να ακολουθηθεί η απλοποιημένη διαδικασία
προκειμένου να δοθεί στην Ελλάδα η ευκαιρία το συντομότερο δυνατόν.».
120. Ανέδειξα ότι η εκταμίευση των χρημάτων των διαρθρωτικών ταμείων της
Ε.Ε. για την Ελλάδα συνιστά θέμα επιβίωσης.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα χρήματα που δίνονται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων αποτελούν μοναδική πηγή χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής σε χώρες που έχουν χτυπηθεί από την οικονομική κρίση και ενισχύουν
την οικονομική δραστηριότητα μέσω των συνεργιών στο σύνολο των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να συμβεί αυτό στην πράξη, επείγει να υλοποιηθεί χωρίς αποκλίσεις το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λύση του προβλήματος με τις εκκρεμείς πληρωμές από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε μία χιονοστιβάδα. Σκεφτείτε τι συμβαίνει στη χώρα μου, την Ελλάδα, όπου το χρηματοπιστωτικό σύστημα πάγωσε και τα
χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να φτάσουν στους αποδέκτες.
Στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου οφείλουμε να λά-
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βουμε υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η κρίση στις χώρες που επλήγησαν. Παράλληλα, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το EFSI θα επιστρέψει
στο ακέραιο, μαζί με τα κέρδη, τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί από το Horizon
και το CES.
Πρέπει να σπεύσουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων
φορολογούμενων φτάνουν έγκαιρα στην πραγματική οικονομία και να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος.».
121. Σχόλιό μου για την απουσία της Ελλάδας από την πρώτη επιλογή έργων για
το Πακέτο Juncker.
Τη στιγμή που χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία αξιοποιούν την ευκαιρία του
πακέτου Juncker, η Ελλάδα είναι ηχηρά απούσα, καθώς η κυβέρνηση υιοθετεί πρακτικές του παρελθόντος και αγνοεί τις προτάσεις των συλλογικών φορέων. Το επενδυτικό σχέδιο Juncker, που την τριετία 2015-2017 αναμένεται να μοχλεύσει 315 δις
ευρώ, σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες,
καλούνται να σπεύσουν.
Για την απουσία της Ελλάδας από τη πρώτη επιλογή έργων για το πακέτο Juncker,
σχολίασα «Στις 22 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε την αρχική έγκριση των πρώτων επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία υποδομών και την ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτομίας στην Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Κροατία. Στη λίστα των
προς αξιολόγηση έργων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ελλάδα είναι ηχηρά απούσα. Μόλις στις 21 Απριλίου, το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωνε ότι ο κατάλογος με έργα ύψους 41.5 δις ευρώ δεν ισχύει πλέον και
θα καταρτιστεί νέα λίστα. Ποια είναι αυτή η λίστα, πότε υποβλήθηκε και τι περιλαμβάνει; Προτάσεις υπάρχουν, καθώς πέρα από τον αρχικό κατάλογο που είχε υποβάλλει η προηγούμενη κυβέρνηση και οι συλλογικοί φορείς όπως ο ΣΕΒ, έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα υποβάλλοντας ήδη τέσσερα προτεινόμενα έργα για αξιολόγηση.
Είναι αδιανόητο στην τρέχουσα συγκυρία να επικρατούν ακόμα οι λογικές του “ράβε-ξήλωνε” κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Οι εξελίξεις τρέχουν, η Ελλάδα
δείχνει να μην θέλει να τις ακολουθήσει και υπνοβατεί προς τα πίσω ολοταχώς. Το
πακέτο Juncker δεν μπορεί να είναι ακόμα μία χαμένη ευκαιρία.».
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122. Κινητοποιήθηκα με ερωτήσεις προς την Επιτροπή προκειμένου να μην χαθεί
η προθεσμία για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Ε.Ε. για τις φυσικές
καταστροφές στις Σέρρες.
Η ελληνική κυβέρνηση όφειλε εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος να δράσει προκειμένου να εκταμιεύσει χρήματα από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε.
για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν τις Σέρρες,
αφού έως και δύο μήνες μετά τις καταστροφές δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα.
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Ειδικότερα, της απόμεναν μόνο τέσσερις εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων,
όχι μόνο έπρεπε να υποβάλει αίτηση με λεπτομερή στοιχεία για τις καταστροφές,
αλλά και να προλάβει να αξιολογηθεί θετικά το αίτημα της από την Επιτροπή. Μόνο
τότε τα αρμόδια όργανα μπορούσαν να καταστήσουν διαθέσιμο το ποσό της Ενίσχυσης και να δώσουν εντολή να εκταμιευθεί προκαταβολικά έως και το 10% του ποσού.
Σε συνεργασία με τον βουλευτή Σερρών, κο Κώστα Καραμανλή, καταθέσαμε ερωτήσεις σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνική Βουλή αντιστοίχως με αίτημα την επίσπευση
των διαδικασιών ενεργοποίησης για άμεση διάθεση πόρων του ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, μόλις δύο ημέρες μετά τις πλημμύρες ρώτησα
και εάν προβλέπονται ειδικοί πόροι για χώρες, όπως η Ελλάδα, που λόγω του ότι
βρίσκεται σε πρόγραμμα προσαρμογής διαθέτει περιορισμένους ίδιους πόρους.
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Η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα C. Cretu, μου
απάντησε ότι ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί να χορηγηθεί μόνο
μετά την υποβολή αίτησης από το πληττόμενο κράτος μέλος —η οποία πρέπει να
υποβληθεί εντός 12 εβδομάδων από την έναρξη της καταστροφής— και εφόσον το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταστήσουν διαθέσιμο το ποσό της ενίσχυσης που προτείνεται από την Επιτροπή μετά τη θετική αξιολόγησή της όσον αφορά την
αίτηση. Ο κανονισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, κατά
την υποβολή της αίτησης, μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή προκαταβολής ύψους
10 % της αναμενόμενης ενίσχυσης. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να καταβληθεί πριν
να κινητοποιηθεί το πλήρες ποσό της ενίσχυσης από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Ενώ οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι εξετάζουν το
ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί αίτηση.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, για την περίοδο 2014-2020, προβλέπονται αντιπλημμυρικά μέτρα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, των
ελληνικών περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς και του εθνικού προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Τα μέτρα αυτά θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με την εθνική ή περιφερειακή εκτίμηση επικινδυνότητας,
η οποία αποτελεί εκ των προτέρων όρο για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής.
Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει, επίσης, στήριξη για την
αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από δυσμενείς κλιματικές επιπτώσεις. Για την περίοδο 2014-2020, η στήριξη μπορεί επίσης να
καλύπτει επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές
συνέπειες των εν λόγω συμβάντων. Για να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω στήριξη, τα σχετικά μέτρα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.
123. Ορίστηκα αρμόδια εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου εκ μέρους της
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού για το 2015.
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Ζήτημα ζωής και θανάτου για τα πανεπιστήμια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα αποτελεί η αποπληρωμή των ανεξόφλητων κοινοτικών πόρων συνολικού ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τόνισα ότι η έγκαιρη και προπάντων ορθή
εκτέλεση του προϋπολογισμού συνιστά κύρια προτεραιότητα και επισήμανα ότι οι
συσσωρευμένες ανεξόφλητες πληρωμές από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που αγγίζουν τα 24 δισεκατομμύρια, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην
έγκριση ορισμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την πραγματική οικονομία που πρέπει να είναι και η άμεσα επωφελούμενη
από την Πολιτική Συνοχής.
«Ειδικά για τα κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, όπου οι πόροι από τα διαρθρωτικά
ταμεία αποτελούν τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων, η καθυστέρηση των πληρωμών ισοδυναμεί με πλήγμα στην ίδια την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτός ο προϋπολογισμός θα δείξει αν η Ε.Ε. μπορεί να στηρίξει την
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πολιτική συνοχής στ’ αλήθεια και ως εισηγήτρια έχω συμφωνήσει να καταθέσω
τροπολογίες σε συμφωνία με συναδέλφους μου από χώρες του Νότου αλλά και
νέες χώρες της Ε.Ε. ώστε να δίνονται οικονομικά κίνητρα στις κυβερνήσεις για
να προχωρούν τις διαρθρωτικές αλλαγές που αποτελούν κλειδί ανάπτυξης για
την οικονομία.».
Μάλιστα, έθεσα ως βασικούς στόχους τη μείωση στις καθυστερήσεις των πληρωμών, τη σύνταξη ενός εύλογου πλάνου για τις εκκρεμότητες και τη θέσπιση
προϋποθέσεων, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχα φαινόμενα. Επίσης, φρόντισα να συμπεριληφθεί στο κείμενο της εισήγησης σαφής και ξεκάθαρη θέση ότι δεν θα περικοπούν οι πόροι που προορίζονται για τις πολιτικές
συνοχής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις για το πακέτο Juncker.
Απευθυνόμενη προς τους συναδέλφους ευρωβουλευτές αναρωτήθηκα αν «Θα
καταφέρουμε να λύσουμε το ζήτημα της καθυστέρησης των πληρωμών των κοινοτικών πόρων που για χώρες όπως η Ελλάδα αποτελεί θέμα ζωής και θανάτου
για τα πανεπιστήμια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού είναι η μοναδική
πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων;».
124. Παρέμβασή μου υπέρ της αύξησης του ποσού προχρηματοδότησης για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους ανέργους.
Στήριξα ενεργά την τροποποίηση του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που υιοθέτησε η Ολομέλεια του ΕΚ για την άμεση εκταμίευση του ποσού που
προορίζεται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους ανέργους. Το
ποσό αυξάνεται από 1% σε 30%. Η απόφαση αφορά επιχειρήσεις σε περιοχές όπου
η νεανική ανεργία ξεπερνά το 25%. Σε παρέμβαση στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια
του ΕΚ επισήμανα:
«Υπερψήφισα την πρόταση της εισηγήτριας διότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ενισχύει και επιταχύνει τη λήψη μέτρων για την υποστήριξη
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία που υπερψηφίσαμε εδώ σήμερα απευθύνεται ακριβώς σε εκείνες τις περιοχές που το ποσοστό της ανεργίας
των νέων υπερβαίνει το 25%. Στη χώρα μου, κύριε Πρόεδρε, το ποσοστό της
ανεργίας των νέων είναι υπερδιπλάσιο. Ξεπερνά το 50 τοις εκατό. Έχουμε μια
ολόκληρη αποκλεισμένη γενιά. Γι’ αυτή τη γενιά σήμερα, κάναμε ένα μικρό
βήμα μπροστά. Δεν θα βελτιωθεί όμως ουσιαστικά η κατάσταση, εάν δεν δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη δημιουργία της ανάπτυξης.
Εμπλέκοντας απευθείας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να δημιουργούνται βιώσιμες θέσεις
εργασίας για νέους ανθρώπους.».
125. Κατέθεσα ερώτηση σχετικά με την επιβολή προκαταβολής φόρου 26%, επί της
αξίας τιμολογίων, σε ελληνικές επιχειρήσεις που εισάγουν από χώρες «μη συνεργαζόμενες» φορολογικά ή με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.
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Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 21 του Ν.4321/15,κάθε συναλλαγή που γίνεται
μεταξύ μιας ελληνικής επιχείρησης με μια άλλη που έχει έδρα κράτη “μη συνεργάσιμα” ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, θα επιβαρύνεται με 26%
προκαταβολή φόρου. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι μετακυλίεται στον φορολογούμενο το βάρος να αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθη και πραγματική
συναλλαγή, ώστε να του επιστραφεί ο παρακρατηθείς φόρος.
Δεδομένου ότι το ισχύον φορολογικό καθεστώς επιτρέπει στις φορολογικές
αρχές να προβούν σε φορολογικούς ελέγχους και ότι το κοινοτικό δίκαιο στην
Ελλάδα, κράτος μέλος της ΕΕ, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής νομοθεσίας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Υπάρχει πρόβλεψη για την αποφυγή της οριζόντιας και πιθανόν καταχρηστικής
εφαρμογής του άρθρου προς όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με “μη
συνεργάσιμες” χώρες ή με χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς;
Υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών ελευθεριών του κοινοτικού
δικαίου, και ειδικότερα παραβίασης της αρχής της ελεύθερης διακίνησης στα
πλαίσια της ενιαίας αγοράς, όσον αφορά τις συναλλαγές με κράτη μέλη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Βουλγαρία, Κύπρος, Ιρλανδία) και παραβίασης
της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά την επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων, καθώς και διατάξεων διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας;
Υπάρχει δικονομική πρόβλεψη και αν ναι, πότε ο φορολογούμενος οφείλει να
προβαίνει σε απόδειξη αρνητικού γεγονότος;».
126. Υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο πρότασή μου για ενίσχυση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
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Συγκεκριμένα, ενέταξα τη σχετική τροπολογία στην εισήγηση του ΕΛΚ στην Επιτροπή
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σε συνεργασία με τον βασικό εισηγητή, Δρ. Paul
Rubig. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ δέχθηκε ότι ο ρόλος
που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πραγματική οικονομία είναι
πολύ σημαντικός και γι’ αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησής τους. Αν και στην Έκθεση επισημαίνεται η σπουδαιότητα του “ίδιου επιχειρηματικού κεφαλαίου” αναγνωρίζονται οι δυσκολίες εύρεσής τους. Ως εκ τούτου,
προτείνεται η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μέσω του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (Πακέτο Juncker). Παράλληλα,
η έκθεση προβλέπει και τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς με
απώτερο σκοπό την οικονομική πρόοδο με σεβασμό προς το περιβάλλον.
Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχει το γεγονός ότι στην Έκθεση τονίζεται η ανάγκη
ενθάρρυνσης ξένων επενδυτών, γεγονός όμως που δυσχεραίνουν τα γλωσσικά εμπόδια. Με βάση αυτό το σκεπτικό, υπερψηφίστηκε η πρότασή μου για τη χρήση της
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αγγλικής γλώσσας, επιπρόσθετα της επίσημης γλώσσας του κάθε κράτους–μέλους,
σε όλο το φάσμα της διαδικασίας αιτήσεων για χρηματοδότηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, κάτι που αποτελεί και επίσημη πρόταση της νεολαίας.
127. Απηύθυνα στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Jyrki Katainen ερώτηση για τις
επενδύσεις του πακέτου Juncker στην Ελλάδα.
«Το EFSI, δηλαδή το ταμείο του πακέτου Juncker καλύπτει το ρίσκο της επένδυσης στην Ελλάδα» απάντησε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Jyrki Katainen, στην
ερώτηση που του απηύθυνα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ολόκληρος ο διάλογος είχε ως εξής:
Μαρία Σπυράκη: «Πιστεύω ότι η ερώτησή μου απευθύνεται και στους δύο, τόσο
στον Αντιπρόεδρο Katainenόσο και στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, λοιπόν, εάν η Επενδυτική Επιτροπή ή το
Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είμαι ακόμα σίγουρη για το ποιος θα έχει τον τελικό λόγο,
θα λαμβάνει υπόψη εκτός από τη βιωσιμότητα μίας επένδυσης, τις ειδικές οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν σε χώρες όπως η Ελλάδα. Το πραγματικό ερώτημα είναι
αν το EFSI είναι έτοιμο να καλύψει το ρίσκο σε κάποιες χώρες με κάποιο τρόπο. Και
το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι, αν κατά τη διάρκεια επιλογής ενός έργου ή
μίας επένδυσης, θα λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας που το
σχέδιο Juncker δημιουργεί. Εάν, δηλαδή, η βιωσιμότητα θα αποτελεί παράμετρο».
Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος Κομισιόν: «Κυρία Σπυράκη, το EFSI καλύπτει εν προκειμένω το ρίσκο της χώρας. Συναντήθηκα χθες με ανθρώπους από την ελληνική βιομηχανία και μιλούσαμε για αυτό. Είναι στη φύση του EFSI να καλύπτει το ρίσκο. Σε
κάποιες χώρε είναι το ρίσκο της χώρας, σε κάποιες άλλες είναι κάτι άλλο.».
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128. Παρέμβαση μου για τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε για το 2016.
Ζήτησα με παρέμβαση την επίσπευση των πληρωμών και θεσμοθέτηση νέου προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, με παράλληλη ενίσχυση
των επιχειρήσεων που θα τους απασχολούν.
Ολόκληρη η παρέμβαση έχει ως εξής:
«Καταρχάς, θα ήθελα να συμφωνήσω με την κατεύθυνση της Έκθεσης, καθώς διαπιστώνει τα προβλήματα και παράλληλα δείχνει τον δρόμο για πιθανές λύσεις.
Ξεκινώντας από τη μέχρι τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού, θέλω να σημειώσουμε ότι υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα: Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και οι αδιάθετοι πόροι από τα προηγούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα
που δημιουργούν σημαντικά θέματα ειδικά στις χώρες που έχουν μειωμένους
εθνικούς πόρους. Και οι καθυστερήσεις στην έναρξη της νέας προγραμματικής
περιόδου στην Πολιτική της Συνοχής που αυξάνουν αυτόματα τον κίνδυνο συσσώρευσης τον πόρων και χαμηλώνουν τις πιθανότητες απορρόφησης ή ακόμα
και μη αποδοτικής αξιοποίησης τους.
Η Έκθεση στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Μπορούμε να
μελετήσουμε και να συζητήσουμε εδώ νέες πρωτοβουλίες, πέρα από το Youth
Initiative, στις οποίες, όμως, θα εμπλέκονται και οι επιχειρήσεις;
Μπορούμε να δούμε άμεσα τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίση ρευστότητας;
Δύο πράγματα μόνο: Πρέπει να σπεύσουμε να εξομαλύνουμε το σχέδιο πληρωμών, να οριστικοποιήσουμε άμεσα το ρυθμιστικό πλαίσιο που μας συνδέει με
το εργαλείο του πακέτου Juncker, και όλα αυτά να γίνουν με διαφάνεια.».
129. Ορίστηκα Εισηγήτρια της γνωμοδότησης για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ το 2016.
Στόχος μου με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση ήταν η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να εισηγηθεί στην επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή προϋπολογισμού του ΕΚ,
τη συμπερίληψη στον νέο προϋπολογισμό προτάσεων σχετικών με
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• την τόνωση της απασχόλησης
• την προώθηση της επιχειρηματικότητας
• και την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
μέσω της εκμετάλλευσης παραδοσιακών εργαλείων όπως το πρόγραμμα Horizon2020
και τα Διαρθρωτικά Ταμεία αλλά και μέσω της χρήση νέων σχημάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).
Όπως ανέφερα, «γνωρίζω τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι για
να βρουν μία θέση εργασίας και οι επιχειρήσεις που παλεύουν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες με περιορισμένη ρευστότητα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει με τον νέο προϋπολογισμό και με όλα τα διαθέσιμα μέσα,
να απαντήσει στην ανάγκη για τόνωση της επιχειρηματικότητας, στην ανάγκη για

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας. Στόχος μου είναι να καταθέσω μια ρεαλιστική πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που
επικρατούν σε χώρες όπως η Ελλάδα, ούτως ώστε ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ για
το 2016 να συμπεριλάβει πραγματικές λύσεις στα σοβαρά αυτά προβλήματα.».
130. Ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ζητά από την Ελλάδα ενιαίο καθεστώς
ΦΠΑ, ενώ σε άλλες χώρες ισχύει ειδικό καθεστώς σε γεωγραφικές περιοχές.
Με αφορμή το e-mail που απέστειλε στην Κομισιόν ο υπουργός οικονομικών, Γιάννης Βαρουφάκης, και στο οποίο παραδέχεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενιαίου
συντελεστή Φ.Π.Α. και την ελαχιστοποίηση των εξαιρέσεων μειωμένου συντελεστή,
απευθύνθηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπενθύμισα ότι ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.
υπάρχει σε πολλές γεωγραφικές περιοχές και τομείς σε πολλά κράτη μέλη.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως εξής:
«Η οδηγία 2006/112/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του «Κοινού Συστήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΠΑ), καθορίζει το νομικό πλαίσιο εφαρμογής των συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας των Κρατών-Μελών. Μεταξύ
άλλων, ορίζει ότι ο κανονικός συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος της τάξεως του 15 % έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Κατά παρέκκλιση των κανόνων γενικής ισχύος, ορισμένα κράτη μέλη εξουσιοδοτήθηκαν να διατηρήσουν μειωμένους συντελεστές, ακόμη και κάτω από το
οριζόμενο κατώτατο όριο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και μηδενικούς συντελεστές σε ορισμένους τομείς ή σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

239

Κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός:
Δύο δρόμοι για δουλειές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Γιατί, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων ΦΠΑ ανά
τομείς ή γεωγραφικές περιοχές, ζητείται και τελικά προτείνεται από την Ελλάδα η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή (streamlined VAT) και σε τι χρονικό
ορίζοντα εκτιμάται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί;
2. Σε ποιους τομείς εφαρμόζεται η παραπάνω εξαίρεση για τα υπόλοιπα κράτη μέλη και με ποια διαδικασία έχουν επιλεγεί οι τομείς αυτοί;
3. Κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη πιθανές εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές
συγκυρίες που μπορεί να πλήττουν ένα κράτος μέλος για τη διατήρηση των
ισχυουσών εξαιρέσεων; »
131. Έθεσα το ζήτημα της ελλιπούς χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ενώπιον της ευρωπαίας επιτρόπου, Corina Cretu.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση μου εάν «προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την αναχρηματοδότηση των παλαιών δανείων λειτουργικά υγιών ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένων
των συνθηκών κρίσης», η αρμόδια Επίτροπος περιφερειακής ανάπτυξης, κα Corina
Cretu εξηγεί ότι «κάθε δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από χρηματοδοτικά
μέσα πρέπει να συμμορφώνεται όχι μόνο με το κανονιστικό πλαίσιο αλλά και με
τους στόχους του σχετικού προγράμματος» και «στόχος τους είναι να παρέχουν προχρηματοδότηση για επενδύσεις σε επιχειρήσεις».
Η “αναχρηματοδότηση ενός υπάρχοντος δανείου” σύμφωνα με την κα Cretu «δεν
παρέχει προχρηματοδότηση για επενδύσεις σε επιχειρήσεις».
Ταυτόχρονα στην ερώτηση μου, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι “επικρατούν
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στην Ενιαία Αγορά συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να δανείζονται με δυσμενείς
όρους και συγκριτικά υψηλά επιτόκια σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, η αρμόδια Επίτροπος παραδέχεται ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης διαφέρουν
ανάμεσα στα κράτη μέλη, υπογραμμίζοντας ότι αυτές αντανακλούν έναν αριθμό συγκεκριμένων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και πολιτικών παραγόντων.
Τέλος, η κα Cretu αποκαλύπτει ότι, παρά την επείγουσα ανάγκη ρευστότητας στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο τέλος του 2013 υπήρχαν σημαντικά αδιάθετα κονδύλια στα δύο ταμεία που έχουν δημιουργηθεί για την κατανομή των χρηματοδοτικών
μέσων.
132. Ζήτησα την άμεση ενεργοποίηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία με στόχο την ενίσχυση του περιφερειακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας για
την πρόληψη κινδύνων και την αντιμετώπιση καταστροφών με ερώτησή της
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:
«Τις τελευταίες μέρες πολύ έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν πολλές περιοχές της
Ελλάδας και ιδιαίτερα την ηπειρωτική Ελλάδα με αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν
πολλοί ποταμοί και να γίνουν μεγάλες καταστροφές.
Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, στην περιφέρεια Ηπείρου, κατέρρευσε, ενώ οι
τοξωτές γέφυρες Καταφυλίου-Αυλακιού και Τέμπλας Βρουβιανών, οι οποίες
έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικά μνημεία παλαιάς αρχιτεκτονικής, έχουν μεγάλες ζημιές.
Στα υδροηλεκτρικά φράγματα (Πηνειού, Πουρναριού) γίνεται έκτακτη εκτόνωση, ενώ μετά το άνοιγμα του φράγματος τού Ιβαΐλογκραντ στην Βουλγαρία κινδυνεύει ο Έβρος ποταμός.
Οι καταστροφές σε υποδομές (οδικό δίκτυο), επιχειρήσεις, οικίες, καλλιέργειες
είναι πολύ μεγάλες.
Ερωτάται η Επιτροπή:
«Υπάρχουν περιθώρια επίσπευσης της διαδικασίας ενεργοποίησης των πόρων
που διαθέτει το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φυσικές καταστροφές που υφίστανται χώρες σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική συγκυρία
και με περιορισμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων λόγω της εφαρμογής
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής;
Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία με στόχο την ενίσχυση του περιφερειακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την πρόληψη κίνδυνων και την αντιμετώπιση των καταστροφών;
Προβλέπονται ειδικοί πόροι για την αποκατάσταση πολιτιστικών πόρων που
έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, και αν ναι αυτοί προέρχονται από το
Ταμείο Αλληλεγγύης ή από τα Διαρθρωτικά Ταμεία;»
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133. Ζήτησα την αναχρηματοδότηση των παλαιών δανείων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
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Ολόκληρη η ερώτηση προς την Κομισιόν έχει ως εξής:
«Μεγάλο ποσοστό των λειτουργικά υγιών ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και δυσκολίες στην
αποπληρωμή παλαιών δανείων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης με ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, της τάξεως του 8 % με 10 %, τη
στιγμή που οι
ΜμΕ σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με σημαντικά
χαμηλότερα επιτόκια, της τάξεως του 5 % ή 6 %.
Είναι ενδεικτικό της κατάστασης ότι το ποσοστό των λειτουργικά υγιών ΜμΕ
που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους έχει υπερδιπλασιαστεί
μέσα σε ένα χρόνο, καθώς ανάμεσα στο 2012 και το 2013 παρατηρούμε αύξηση
της τάξεως του 16 %. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ΜμΕ που αντιμετώπιζαν
πρόβλημα στη πληρωμή των δανείων τους το 2012 ήταν 13 %, ενώ το 2013
άγγιξε το 29 %. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 12 % του συνόλου των ελληνικών ΜμΕ, που συνεισφέρουν 5 % του ελληνικού ΑΕΠ, 7 % των συνολικών
εξαγωγών, ενώ προσφέρουν απασχόληση σε περίπου 125.000 εργαζομένους.
Οι παραπάνω αριθμοί καταστούν προφανές ότι αφενός τίθεται, πλέον, ζήτημα
επιβίωσης των υπαρχόντων υγιών επιχειρήσεων και αφετέρου ένα τέτοιο ζήτημα
θα είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
Ταυτόχρονα, και παρά τα προβλήματα στην αποπληρωμή των χρεών τους, οι
ελληνικές ΜμΕ παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες δραστηριότητας όσον αφορά
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στην απασχόληση και τις επενδύσεις, ενώ έχουν επιδείξει υψηλή ανθεκτικότητα
στην κρίση, με συνεχιζόμενα ισχυρούς δείκτες εξαγωγών.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ορίζει ως προτεραιότητα τον άξονα
της επιχειρηματικότητας (που χρηματοδοτεί τα Financial Engineering Instruments).
Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει προς το παρόν τη χρήση των
διαρθρωτικών ταμείων, και ιδίως των Financial Engineering Instruments, μόνο
για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, για “κεφάλαια κίνησης”, ή για τη χορήγηση νέων δανείων με μειωμένο επιτόκιο, αλλά όχι για την αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων.
Η επέκταση, ωστόσο, της χρήσης των Financial Engineering Instruments για
την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων των λειτουργικά υγιών
ΜμΕ θα μπορούσε να αποκαταστήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα τους.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Κρίνει η Επιτροπή ότι επικρατούν στην Ενιαία Αγορά συνθήκες στρέβλωσης
του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι ελληνικές ΜΜΕ είναι αναγκασμένες
να δανείζονται με δυσμενείς όρους και συγκριτικά υψηλά επιτόκια σε σχέση
με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
2. Προτίθεται η Επιτροπή να επεκτείνει τη χρήση των Financial Engineering
Instruments για την αναχρηματοδότηση των παλαιών δανείων των λειτουργικά υγειών ελληνικών ΜμΕ, δεδομένων των συνθηκών κρίσης που περιγράφηκαν παραπάνω;».
134. Συμμετείχα στο 8ο Συνέδριο Μικρών Νησιών που πραγματοποιήθηκε στις
16-04-2016 στις Σπέτσες.
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Απηύθυνα τον ακόλουθο χαιρετισμό:
«Θέλω να χαιρετίσω το 8ο Συνέδριο Μικρών Νησιών και την προσπάθεια που
γίνεται από όλους τους φορείς να στηρίξουν και να αναδείξουν τις ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών των ελληνικών νησιών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βλέπω ότι
έχει δοθεί έμφαση στη φετινή εκδήλωση στη βιωσιμότητα των μικρών νησιών
και κυρίως στη στήριξη ευπαθών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία.
Οι νησιωτικές περιοχές, και ειδικά τα πολύ μικρά νησιά, διακρίνονται από ιδιαιτερότητες που χρήζουν ειδικών πολιτικών για την άρση των αντικειμενικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν σε αυτές.
Δυσκολίες που απορρέουν από την περιορισμένη διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, είτε αυτή είναι σε επίπεδο υποδομών και δικτύων μεταφορών και
ενέργειας, είτε σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών και ευρυζωνικών υποδομών. Η
περιορισμένες υποδομές μεταφορών και ενέργειας αυξάνουν δυσανάλογα το
κόστος διαβίωσης στα νησιά, ενώ η έλλειψη αξιόπιστης πρόσβασης στο διαδίκτυο περιορίζει τις δυνατότητες αξιοποίησης των πολλαπλών πλεονεκτημάτων
που προσφέρει το μέσο αυτό για την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και
τον πολιτισμό.
Είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε και να ωριμάσουμε από κοινού προτάσεις και ιδέες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να πάνε οι τοπικές αυτές κοινωνίες μπροστά και μαζί με αυτές να προοδεύσουν και οι πολίτες τους.
Ευθύνη του καθενός και κάθε μίας από εμάς σήμερα είναι να πάρουμε τις ιδέες
αυτές και να τις μετουσιώσουμε σε ενέργειες με χειροπιαστά αποτελέσματα.»
135. Συνδιοργάνωσα με τον ευρωβουλευτή Andrey Novakov συνάντηση εργασίας
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Blagoebgrad για την ταχύτερη
απορρόφηση των 129 εκατομμυρίων ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
INTERREG 2014-2020 για τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας–Βουλγαρίας με έμφαση σε θέματα φυσικών καταστροφών και απασχόλησης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώσαμε τους δημάρχους και των δύο χωρών για τις δυνατότητες του προγράμματος που στοχεύει στην κοινή αντιμετώπιση
προβλημάτων που απασχολούν όμορες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Το
πρόγραμμα INTERREG 2014-2020 επικεντρώνεται στη βελτίωση του επιχειρηματικού
κλίματος ανάμεσα στις δύο χώρες, την επέκταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στις αγορές, την πρόληψη διασυνοριακών φυσικών καταστροφών, την αύξηση του
τουριστικού ρεύματος ανάμεσα στις δύο χώρες και τη βελτίωση των μεταφορών.
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Τη συνάντηση εκ μέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης παρακολούθησε η υφυπουργός ανάπτυξης και δημοσίων έργων, Denitsa Nikolova και η γραμματέας Οικονομίας,
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υυποδομών, Elitsa Nikolova. Οι έλληνες δήμαρχοι που
συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν:
-Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
-Φώτης Δομουχτσίδης, δήμαρχος Σιντικής
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-Κωνσταντίνος Μελιτός, δήμαρχος Αμφίπολης
-Ευθύμιος Φωτόπουλος, δήμαρχος Δέλτα
-Παρασκευάς Πατσουρίδης, δήμαρχος Διδυμοτείχου, καθώς και οι:
-Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
-Παρασκευάς Τσογκαρλίδης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Πυλαίας
-Ιγνάτιος Χαραλαμπίδης, επικεφαλής Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Πυλαίας
-Αλεξάνδρα Ανανίκα, στέλεχος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης δήμου Πυλαίας
-Χρήστος Πάρτσιας, επικεφαλής Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
136. Συμμετείχα σε εκδήλωση που διοργάνωσε το προξενικό σώμα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του «money and show» με ομιλία μου για τα «Χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο Juncker για την επιχειρηματικότητα».
Το κείμενο της ομιλίας μου έχει ως ακολούθως:
«Θα σας μιλήσω σήμερα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εντάσσονται σε δύο γενικές κατηγορίες.
Η πρώτη είναι η κατηγορία των επιδοτήσεων στην οποία ανήκει ως επί το πλείστον και το γνωστό σε όλους μας ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα ευρωπαϊκού
προσανατολισμού όπως το SME Instrument.
Η δεύτερη κατηγορία, και στην οποία θα δώσω λίγο μεγαλύτερη βάση στην παρουσίασή μου γιατί κατά τη γνώμη μου έχει ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον και
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για την Ελλάδα, αλλά και γιατί πανευρωπαϊκά δείχνει να έχει μεγαλύτερη δυναμική, είναι η κατηγορία των χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε αυτή την κατηγορία,
με την ευρεία έννοια ανήκει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Σχεδίου Junker, για το οποίο και θα
αναλύσω στη συνέχεια.
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε αυτή την κατηγορία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι κυρίως δάνεια και εγγυήσεις.
Ξεκινώντας με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης, δηλαδή την παρουσίαση
του ΕΣΠΑ ως του πρώτου πυλώνα χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, θα
είμαι αρκετά σύντομη, καθώς θεωρώ ότι όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν τι είναι και
πώς λειτουργεί το ΕΣΠΑ.
Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω πως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Παρά τις θριαμβολογίες
της κυβέρνησης για τις απορροφήσεις στο τέλος του 2016, τις οποίες φυσικά
και δεν έχω σκοπό να αμφισβητήσω, προσωπικά εισπράττω μεγάλο προβληματισμό από την αγορά για το κατά πόσο έχει εισρεύσει χρήμα στην πραγματική
οικονομία.
Θα ήθελα δε να τονίσω ότι πέραν των αριθμών που, όπως σας είπα δεν αμφισβητώ, μπορεί η συνολική εικόνα απορρόφησης του ΕΣΠΑ να φαίνεται πως
πιάνει του στόχους, όμως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, δηλαδή το
πρόγραμμα που είναι αυτό που χρηματοδοτεί την επιχειρηματικότητα είναι το
τελευταίο σε επιδόσεις από όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΕΠ!
Έρχομαι, λοιπόν, σε ένα άλλο, ελπίζω, πιο αισιόδοξο και πιο χρήσιμο κομμάτι.
Τα αμιγώς ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Κατά πρώτον, είναι το SME Instrument το οποίο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα της ΕΕ για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας,
το Horizon 2020.

Eυρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

Με χρηματοδότηση ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, το SME
Instrument βοηθά τις ΜμΕ να αναπτύξουν πρωτοποριακές καινοτόμες ιδέες για
προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Το πρόγραμμα αυτό έδειξε τον δρόμο για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ για την
καινοτομία μέσω της σταδιακής και προοδευτικής χρηματοδότησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, καθώς πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις
ανταγωνίζονται τις αντίστοιχες ιταλικές, γερμανικές αλλά και βουλγαρικές και
ρουμάνικες, αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα λειτουργεί σε δύο διακριτές φάσεις χρηματοδότησης.
Στην πρώτη φάση, χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά εγχειρήματα, προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους. Αυτά μπορεί να αφορούν είτε νεοφυείς επιχειρήσεις, είτε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες για ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις. Τα χρήματα που δίνονται στη φάση αυτή είναι σχετικά λίγα, ύψους
50.000 ευρώ, ωστόσο η διαδικασία είναι αρκετά γρήγορη οπότε αξίζει κανείς
να προσπαθήσει.
Στη δεύτερη φάση, χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά δοκιμασμένες προτάσεις
που χρειάζονται ενδεχομένως περαιτέρω ενίσχυση, προκειμένου να αποκτήσουν κρίσιμη μάζα ή να καταστήσουν ένα προϊόν εμπορικά βιώσιμο σε μια νέα
αγορά. Τα χρήματα εδώ είναι του φάσματος των 500.000 ευρώ έως και 2.5 εκατομμυρίων —ή και παραπάνω— και το ύψος της χρηματοδότησης δύναται να
φτάσει έως και το 100 %.Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει σημειώσει σημαντική
επιτυχία και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό· θα έλεγα όμως ότι αξίζει να ασχοληθεί κάποιος επιχειρηματίας, κυρίως γιατί δίνει την προοπτική του ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ούτως ή άλλως μια επιχείρηση θα
κληθεί να το κάνει αργά ή γρήγορα με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Κλείνω εδώ το
πρώτο κομμάτι της παρουσίασης που αφορά τα λεγόμενα grants, τις επιδοτήσεις ελληνιστί.
Θα σας πω εδώ κάτι που από τους διαδρόμους τους κοινοβουλίου έχει πλέον
αρχίσει να συζητιέται ανοιχτά και στις αίθουσές του. Σε αντίθεση με αυτό που
κάποτε μας είπαν, λεφτά δεν υπάρχουν, και όχι μόνο αυτό, και αυτά που έχουμε
μάλλον δεν φτάνουν. Οπότε, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα.
Και αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει αναμφισβήτητα και τον τρόπο με τον
οποίο η Ευρώπη χρηματοδοτεί την επιχειρηματικότητα. Άρα, αργά ή γρήγορα
επιδοτήσεις τέλος. Θα πρέπει τα λεφτά των φορολογουμένων να αποδίδουν
άμεσα και να επιστρέφονται για να επαναχρησιμοποιηθούν. Άρα, θα πρέπει
να κινητοποιήσουν και χρήματα από την ιδιωτική οικονομία. Άρα, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί έναν από τους πυλώνες του πε-
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ρίφημου σχεδίου Juncker. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει
στόχο μέσα από δύο επενδυτικούς πυλώνες, τον άξονα της Καινοτομίας και των
Υποδομών, που χρηματοδοτεί απευθείας μεγάλα έργα και τον άξονα της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, ενώ η αρχική στόχευση ήταν το ΕΤΣΕ να κινητοποιήσει περί τα 315 δις μέχρι το 2018, λόγω των εξαιρετικών του επιδόσεων,
αποφασίστηκε η παράταση και η περαιτέρω χρηματοδοτική του ενίσχυση και
αναμένεται πλέον έως το 2020 να κινητοποιήσει πάνω από 500 δις ευρώ.
Μερικά στοιχεία επιδόσεων σχετικά, με τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του Μαΐου, 36.9 δις εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων του ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους 194 δις
ευρώ, ενώ εξ αυτών σχεδόν το 30 % αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ
μέχρι τώρα έχουν ωφεληθεί πάνω από 385.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Θα σας αναφέρω εδώ μερικά πολύ πρόσφατα παραδείγματα στήριξης της επιχειρηματικότητας από άλλες χώρες μέσω του σχεδίου Juncker.
Πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε ότι στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ,
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σύνηψε συμφωνία χρηματοδότησης για
ΜμΕ με τρεις τράπεζες, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει γραμμές πιστώσεων ύψους 246 εκατομμυρίων ευρώ με άμεσα επωφελούμενες πάνω από 4.300
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ένα άλλο παράδειγμα, απευθείας χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ έρχεται από
τη Γερμανία, όπου δόθηκε δάνειο ύψους 20 εκ. στην εταιρία βιοφαρμακευτική
εταιρία Biofrontera για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών και φαρμάκων για
την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.
Τέλος, ένα ακόμα παράδειγμα της αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων έρχεται από την Ολλανδία όπου αυτή τη φορά κινητοποιήθηκαν 150 εκ. ευρώ σε συνεργασία με την ABN AMRO Bank για την υλοποίηση
προγράμματος green retroffiting, δηλαδή την ανακατασκευή και των ολλανδικών πλοίων, με περιβαλλοντικά φιλικούς όρους.
Λέγοντάς τα αυτά, δεν υπονοώ ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται πράγματα ή ότι το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν έχει και αυτό success stories
στη χώρα μας.
Αλλά επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και επειδή χρήσιμο είναι στην
πολιτική να μην ανακαλύπτουμε τον τροχό κάθε φορά, αλλά να βλέπουμε τι
κάνουνε και παραδίπλα και αν μπορούμε να αντιγράφουμε τις καλές πρακτικές,
θεώρησα σκόπιμο να σας αναφέρω αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που
ίσως μπορέσουν να δώσουν αφορμή για περαιτέρω συζήτηση.».
137. Συμμετείχα ως ομιλήτρια σε ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ».

Eυρωβουλευτής Μαρία
Μαρία Σπυράκη
Σπυράκη
Eυρωβουλευτής

Το κείμενο της ομιλίας μου με τίτλο «Πώς μπορεί η Θεσσαλονίκη να προσελκύσει
επενδύσεις» έχει ως ακολούθως:

«Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σύντομη αναδρομή στην πορεία των
χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ για την ενίσχυση των επενδύσεων σε ό,τι
αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, θα αναφερθώ στην
πορεία του ΕΣΠΑ, την πορεία των διασυνοριακών προγραμμάτων, του INTERREG
δηλαδή, καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σε ό,τι
αφορά το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει πετύχει σημαντικές
επιδόσεις, όχι μόνο σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, αλλά και σε σχέση με
τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα που τρέχουν πανελλαδικά. Έχει ενεργοποιηθεί πάνω από το 84% του συνόλου του προγράμματος. Έχουν εκδοθεί
πάνω από 70 προσκλήσεις που καλύπτουν όλους τους θεματικούς στόχους με
διαθέσιμο προϋπολογισμό πάνω από 660 εκ. ευρώ. Έχουν ενταχθεί πάνω από
183 έργα συνολικού προϋπολογισμού 512,8 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων έχουν συμβασιοποιηθεί σε ύψος 340 εκ. ευρώ.
Εν συνεχεία, η περιφέρεια έχει καταφέρει να συμμετέχει σε πληθώρα έργων
στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας με ίσως πιο σημαντικό
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την πρόταση προϋπολογισμού 1.460.000 ευρώ, για την ανάδειξη της Αμφίπολης Σερρών ως τουριστικού προορισμού.
Σε ό,τι αφορά την πορεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
η πορεία του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος φαίνεται να είναι καλή, καθώς
έχουν ενεργοποιηθεί 51.3 δις ευρώ σε εγκεκριμένα έργα τα οποία αναμένεται
να κινητοποιήσουν 256.9 δις σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ειδικότερα, τα στοιχεία λένε ότι μέχρι και τον Δεκέμβριο έχουν εγκριθεί 1.7 δις τα οποία αναμένεται να κινητοποιήσουν 5.7 δις
επενδύσεων συνολικά. Τα ποσά αυτά επιμερίζονται σε 1.4 δις με αντίστοιχη
κινητοποίηση 3.5 δις σε έργα υποδομών και καινοτομίας και σε 313 εκ. με αντίστοιχη κινητοποίηση 2.2 δις σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των επενδύσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επένδυση στο αεροδρόμιό μας, λείπουν τα έργα υποδομών που είναι επικεντρωμένα στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.
Πέραν των παραπάνω, θέλω να σταθώ σε μία πρόσφατη εξέλιξη, η οποία πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για επιχειρηματική ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων προστιθέμενης αξίας στη Θεσσαλονίκη. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο εβδομάδες, δημοσιοποίησε τη στρατηγική
της για τα πλαστικά στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η στρατηγική αυτή
εντάσσεται στην πρωτοβουλία–πυλώνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την
ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Θέλω αρχικά να σας δώσω μερικά νούμερα
που ισχύουν πανευρωπαϊκά.
Στην ΕΕ, το δυναμικό́ ανακύκλωσης των πλαστικών αποβλήτων παραμένει σε
μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πλαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι πολύ χαμηλά, ιδίως σε
σύγκριση με άλλα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί ή μέταλλα.
Περίπου 25,8 εκατ. τόνοι πλαστικών αποβλήτων παράγονται κάθε χρόνο στην
Ευρώπη. Λιγότερο από το 30 % των εν λόγω αποβλήτων συλλέγεται για ανακύκλωση. Σημαντικό τμήμα του ποσού αυτού μεταφέρεται από το έδαφος της
ΕΕ6 για να υποβληθεί σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες, στις οποίες μπορεί να
εφαρμόζονται διαφορετικά περιβαλλοντικά πρότυπα.
Στην ΕΕ, ο τομέας των πλαστικών απασχολεί 1,5 εκατομμύριο άτομα και το 2015
πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 340 δισ. ευρώ. Αν και η παραγωγή πλαστικών
στην ΕΕ υπήρξε σταθερή τα τελευταία χρόνια, το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια
αγορά μειώνεται, καθώς αυξάνεται η παραγωγή σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Eυρωβουλευτής Μαρία
Μαρία Σπυράκη
Σπυράκη
Eυρωβουλευτής

Επιπρόσθετα, στο πεδίο της χρηματοδότησης η ΕΕ έχει συμβάλλει με τα ακόλουθα:
Μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για τη χρηματοδότηση της Ε&Α σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με την κυκλική οικονομία.
Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ στον τομέα της ανακύκλωσης,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των πλαστικών. Από το 2014 έως το
2020 διατέθηκαν περισσότερα από 5,5 δισ. ευρώ για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει κυρίως
σε αύξηση της ικανότητας ανακύκλωσης αποβλήτων κατά 5,8 εκατομμύρια τόνους ετησίως.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω, για παράδειγμα στηρίζοντας τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αλυσίδας αξίας, καθώς και έργα για την ανακύκλωση
πλαστικών σε κλειστό κύκλο. Πρόσφατα δρομολογήθηκε η «Πλατφόρμα για τη
χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας», η οποία θα συμβάλει στην ενημέρωση των επενδυτών και θα διευκολύνει την πρόσβαση έργων κυκλικής οικονομίας σε χρηματοδότηση.
Προκύπτει ότι υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο θα αναπτυχθούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, δεδομένης της ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας από
την ΕΕ και σε επίπεδο πολιτικών αλλά και σε χρηματοδοτήσεων. Έχοντας υπόψη τόσο την προαναφερθείσα γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης, όσο και
τις ανάγκες της περιοχής για παραγωγικές επενδύσεις, θεωρώ ότι η χρονική
συγκυρία είναι ιδανική, προκειμένου να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο η
Θεσσαλονίκη να αποτελέσει διαβαλκανικό κόμβο για την κυκλική οικονομία,
προσελκύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις απασχόλησης
αλλά και θέσεις που θα αξιοποιούν το υψηλό επιστημονικό αλλά και τεχνολογικό δυναμικό της χώρας μας.
Θα ήθελα να συνεχίσω τώρα θέτοντας υπόψη σας την έκθεση του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ με τίτλο “Ετοιμότητα για το Μέλλον της Παραγωγής”, η
χώρα μας είναι η μόνη από τα παλαιά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
οποία κατατάσσεται στις αναδυόμενες χώρες με χαμηλή προοπτική. Η επίδοση αυτή επηρεάζεται κυρίως από τρεις παράγοντες. Πρώτον, το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας και καινοτομίας, δεύτερον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για
παραγωγικές επενδύσεις και τρίτον το περιβάλλον της ζήτησης. Αν ο τρίτος παράγοντας είναι ίσως ο πιο έντονα επηρεασμένος από την κρίση, θα έλεγε κανείς
ότι οι χαμηλές επιδόσεις στους άλλους δύο τομείς προκαλούν μάλλον έκπληξη.
Και αυτό γιατί μετά από όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, θα
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περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον το θεσμικό πλαίσιο θα είχε καλύτερη επίδοση.
Επιπρόσθετα, αν και η χώρα έχει σχετικά υψηλή κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, δηλαδή σε μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής, οι επιμέρους επιδόσεις της στην προσέλκυση επενδύσεων στις αναδυόμενες τεχνολογίες αλλά
και σε επενδύσεις εντάσεως και μεταφοράς τεχνολογίας. Για να σας δείξω τη
μεγάλη αντίθεση, η Ελλάδα, σε σχέση με τις 100 χώρες της έρευνας, κατατάσσεται δέκατη στον τομέα της διαθεσιμότητας μηχανικών και επιστημόνων και
21η στον τομέα επιστημονικών και τεχνολογικών δημοσιεύσεων. Από την άλλη
πλευρά, βρίσκεται χαμηλότερα από την 90η θέση σε ό,τι έχει να κάνει με τη
δυνατότητα των επιχειρήσεων καθώς και του δημοσίου τομέα να αξιοποιήσουν
τις αναδυόμενες τεχνολογίες, αλλά και τη δυνατότητα να προσελκύσει άμεσες
ξένες επενδύσεις.
Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, απλά θα αρκεστώ στο ότι αν και στα επιμέρους χαρακτηριστικά η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της κατάταξης, υπάρχει ένα
ποιοτικό στοιχείο στο οποίο βρίσκεται στον πάτο. Ειδικότερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 100η θέση (από τις 100) σχετικά με τη μελλοντική προοπτική της
κυβέρνησης. Και αυτό δεν το λέμε εμείς ως αντιπολίτευση, το λέει το παγκόσμιο
διεθνές φόρουμ, το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών που συμπεριλαμβάνει στις έρευνές του.
Συμπερασματικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι οι λόγοι που δεν μπορεί η Ελλάδα και
κατ’ επέκταση η Θεσσαλονίκη να προσελκύσει επενδύσεις είναι, αφενός η αδυναμία να διατηρήσει το επιστημονικό και τεχνολογικά καταρτισμένο δυναμικό
που παράγουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας ιδρύματα. Κάτι τέτοιο θα
την καθιστούσε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, καθώς ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης της επενδυτικής σκοπιμότητας είναι η πρόσβαση
σε τεχνολογικά και επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη. Αφετέρου, νομίζω ότι
πρέπει η χώρα να αποτινάξει επιτέλους την, δυστυχώς θεμελιωμένη, ρετσινιά
της χώρας που απλά δεν θέλει νέες ιδιωτικές επενδύσεις και κάνει τη ζωή δύσκολη σε όσους τολμούν να επενδύσουν σε αυτήν. Για αυτό χρειάζεται, όμως,
αυτονόητα πολιτική αλλαγή, καθώς πλέον η αδυναμία της παρούσας κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό για τις επενδύσεις κλίμα πλέον αποτυπώνεται με τον χειρότερο δυνατό τρόπο σε έγκυρες μελέτες, όπως αυτή του Διεθνούς Επιχειρηματικού Φόρουμ.
Ξεκινώντας, λοιπόν, στο τι πρέπει να γίνει, θα σας πως επιγραμματικά πως χρειάζονται τα εξής:
Πρώτον, χαμηλότεροι φόροι για τις επιχειρήσεις, όσο το δυνατόν περισσότερο,
με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών.
Δεύτερον, πλήρης ανάληψη μεταρρυθμιστικής ατζέντας με έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές που ανοίγουν την οικονομία μας και την κάνουν πιο ανταγωνιστική και ελκυστική για επενδύσεις.
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Τρίτον, δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για τους νέους και ταλαντούχους αλλά και ευνοϊκότερο περιβάλλον σύστασης και λειτουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων.
Τέταρτον, μεθοδική αξιοποίηση των σημαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη γεω-στρατηγική θέση της χώρας επενδύοντας
σε υποδομές logistics και μεταφορών.
Πέμπτο, αξιοποίηση με όρους ιδιωτικό-οικονομικούς του τεράστιου πολιτιστικού μας αποθέματος για τη βελτίωση της τουριστικής μας ελκυστικότητας κατά
τη διάρκεια όλου του έτους αλλά και για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Στην πράξη τώρα, θα σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα πέραν των ήδη
δρομολογηθέντων επενδύσεων, όπως αυτές του ΟΛΘ αλλά και της αναβάθμισης του αεροδρομίου της πόλης μας.
Πρώτο παράδειγμα, η απορρύπανση του παράκτιου μετώπου. Αποτελεί ένα
έργο, το οποίο όχι μόνο θα λύσει το διαχρονικό πρόβλημα στον Θερμαϊκό αλλά
θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή, καθώς θα αναβαθμίσει ποιοτικά το περιβάλλον. Ειδικά για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, πέρα από τα σχεδόν 1.5 δις που
είναι διαθέσιμα μέσω του ΕΣΠΑ πανελλαδικά για αντίστοιχες δράσεις, θέλω να
αναφέρω και το πρόγραμμα για τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, το οποίο χρηματοδοτεί έργα προϋπολογισμού έως και 5 εκ. ευρώ για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων με θέμα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση
της ποιότητας της ατμόσφαιρας, και την ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων στην τοπική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τόσο η Αθήνα όσο
και το Ηράκλειο έχουν πετύχει χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα αυτό
και θα έλεγα ότι και η Θεσσαλονίκη μας μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση.
Δεύτερο παράδειγμα, η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της πόλης μας.
Όπως προανέφερα, αν η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ έχει τα αποτελέσματα που
έως τώρα φαίνεται να έχει η αντίστοιχη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, τότε σίγουρα
θα αποτελέσει έναυσμα για ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως κέντρου
μεταφορών και logistics. Περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης θα
επιφέρει το κυοφορούμενο έργο σιδηροδρομικής διασύνδεσης Ελλάδος–Βουλγαρίας–Ρουμανίας. Η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια Μπουργκάς–Βάρνα–Ρούσε της Βουλγαρίας με σκοπό να φτάσει έως και την Κοστάντζα της Ρουμανίας, ανοίγει νέους
ορίζοντες στις συνδυασμένες μεταφορές, κάνοντας τη Θεσσαλονίκη τόσο αφετηρία όσο και τελικό προορισμό ενός πολύ σημαντικού δικτύου.
Τρίτο παράδειγμα, η αξιοποίηση του πολιτιστικού μας αποθέματος με καινοτόμο τρόπο. Φέτος είναι έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και στο πλαίσιο αυτό θα
οργανώσω στην πόλη μας μία εκδήλωση με θέμα την ψηφιοποίηση του πολι-
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τιστικού υλικού με προσκεκλημένη την αρμόδια Επίτροπο για τις ψηφιακές τεχνολογίες, κα Mariya Gabriel. Πέραν αυτού, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ολοκλήρωσε πρόσφατα μία πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία με το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Χρηματοδότηση του Κινηματογράφου και των Πολιτισμικών Βιομηχανιών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τράπεζα θα παράσχει συνολικά 130
εκ. για τη χρηματοδότηση μέσω δανείων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πολιτιστική βιομηχανία. Θα σταθώ εδώ στην πρόσκληση που εξέδωσε πριν από μερικές μέρες
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 4.2 εκ. ευρώ, η οποία
αφορά έργα πληροφορικής για φορείς της Περιφέρειας, τα οποία θα μπορούσαν εν προκειμένω να είναι προσανατολισμένα προς την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος μέσω τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησής του.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω και πάλι ότι πρώτο μας μέλημα είναι πως
θα άρουμε πρώτα τα υφιστάμενα εμπόδια, προκειμένου να γίνει η χώρα μας
και φυσικά η Θεσσαλονίκη μας ελκυστικός τόπος για επενδύσεις. Εν συνεχεία,
θα πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο μείγμα πολιτικών προκειμένου να πείσουμε
ότι η Ελλάδα είναι ανοικτή και έτοιμη να υποδεχθεί επενδύσεις».
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Ευρωβουλευτής της χρονιάς

Το βραβείο «Ευρωβουλευτής της Χρονιάς» στην κατηγορία Βιομηχανία, Έρευνα και
Καινοτομία απονεμήθηκε στην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ
Μαρία Σπυράκη.
Η κα. Σπυράκη ήταν η μοναδική Ελληνίδα υποψήφια μεταξύ των 45 ευρωβουλευτών
που περάσαν στην τελευταία φάση του διαγωνισμού.
Οι ευρωβουλευτές της χρονιάς επιλέγονται από το σύνολο των 751 ευρωβουλευτών
με βάση τις προτάσεις που κάνουν φορείς, οργανώσεις πολιτών και ενώσεις που
εκπροσωπούν πανευρωπαϊκά τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η κα. Σπυράκη διακρίθηκε σε μια με ανοιχτή διαδικασία, με βάση τη νομοθετική
δραστηριότητά της αλλά και την παρουσία της στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.
Συνολικά βραβεύτηκαν 15 ευρωβουλευτές σε 15 διαφορετικές κατηγορίες που
αντιστοιχούν στις επιτροπές του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην κατηγορία Βιομηχανία,
Έρευνα και Ανάπτυξη στην οποία βραβεύτηκε η κα. Σπυράκη συνυποψήφιοί της ήταν
ο Γερμανός ευρωβουλευτής, εισηγητής του Horizon Europe, Christian Elher και η
Ιταλίδα ευρωβουλευτής Patrizia Toia, Επικεφαλής της Ιταλικής Αντιπροσωπείας των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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