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Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νεολαίας Ελλάδας για την παραγωγή αυτής
της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των μεμονωμένων συμμετεχόντων της Πρώτης Διαδικτυακής Συνδιάσκεψης του Ε.Κ.Ν.Ε,
#Synergy, που αναφέρονται στο φυλλάδιο ψηφίσματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Ελλάδος, το #Synergy 2020 ή οι συνεργάτες του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος χρησιμοποιεί μια ποικιλία πηγών στο έργο του
να ελέγξει τις πληροφορίες και να επαληθεύσει την ακρίβεια και την αυθεντικότητα αυτών,
ιδίως όταν χρησιμοποιεί πηγές γνώσης όπως η Wikipedia. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Ελλάδος σέβεται τις αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και καταβάλλει έντονες
προσπάθειες για τον εντοπισμό και την απόκτηση άδειας πριν από τη δημοσίευση από τους
κατόχους δικαιωμάτων όλου του υλικού πνευματικών δικαιωμάτων που
χρησιμοποιείται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος είναι ευγνώμων για τις άδειες
που ελήφθησαν σχετικά με τη χρήση υλικού αυτής της έκδοσης και θα χαρεί να απαντήσει
σε τυχόν λάθη ή παραλείψεις το συντομότερο δυνατό.
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Initiated by:

Διαδικαστικά της Ολομέλειας
Γενικοί κανόνες:
Οι Επιτροπές μπορούν να χρησιμοποιούν τα κανάλια φωνής και ήχου του
Discord για την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας.

•

Όλοι οι σύνεδροι θα πρέπει να δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον και σεβασμό που
θα ήθελαν στη συζήτηση του δικού τους ψηφίσματος στις συζητήσεις για
τα ψηφίσματα όλων των επιτροπών .

•

Ο κάθε σύνεδρος θα λειτουργεί ως το πλακάτ της Επιτροπής για τις
τοποθετήσεις και ο υπεύθυνος της Επιτροπής θα λειτουργεί ως το πλακάτ
της Επιτροπής για τις άμεσες απαντήσεις.

•

Ο κάθε συμμετέχον μπορεί να δείξει την επιθυμία του να πάρει το λόγο
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία “Raise hand” στο Zoom.

•

Οι συμμετέχοντες θα ανοίγουν μόνοι τους το μικρόφωνό τους όταν τους
δοθεί ο λόγος.

•

Κάθε επιτροπή δικαιούται μια άμεση απάντηση ανά συζήτηση
ψηφίσματος.

•

Η διαδικασία των τροπολογιών1 θα λάβει χώρα στο Kialo. Σε κάθε
συζήτηση ψηφίσματος θα αναγνωρίζεται μόνο μια τροπολογία την οποία
στο τέλος θα ψηφίσει ολόκληρη η Ολομέλεια. Η τροπολογία που θα
επιλεγεί θα είναι αυτή που θα βαθμολογηθεί με το μεγαλύτερο “impact”
στο Kialo

•

Ενθαρρύνουμε τους συνέδρους να μην απέχουν από καμία ψηφοφορία
εκτός αν έχουν κάποιο ηθικό προβληματισμό.

•

Τα ψηφίσματα εγκρίνονται από την Ολομέλεια αν έχουν περισσότερες
ψήφους υπέρ από κατά.

•

Το προεδρείο έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.
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•

Τροπολογία είναι μια προτεινόμενη αλλαγή σε κάποιο τμήμα του ψηφίσματος. Για να υποβάλει
κάποιος μια τροπολογία θα πρέπει να συμφωνεί με τη γενικότερη τοποθέτηση του ψηφίσματος
και να θέλει να τροποποιήσει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι.
1

Διαδικασία για την πρόταση ψηφίσματος από μια Επιτροπή

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
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III.

Το προεδρείο θα διαβάσει τη θεματική για τους συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν 2 λεπτά για να διαβάσουν το προτεινόμενο
ψήφισμα, να υποβάλουν τροπολογίες στο Kialo και να βαθμολογήσουν το
«impact» των τροπολογιών που θα ήθελαν να συζητηθούν περισσότερο
από την ολομέλεια.
Το προεδρείο θα διαβάσει τις τροπολογίες και θα επιλέξει αυτή με το
μεγαλύτερο “impact” για να συζητηθεί.
Ο σύνεδρος που υπέβαλε τη συγκεκριμένη τροπολογία θα έχει 1 λεπτό για
να την υπερασπιστεί.
Η προτείνουσα επιτροπή θα έχει 1 λεπτό να εκφράσει την άποψη της για
την τροπολογία.
Η Ολομέλεια θα ψηφίσει μέσω της λειτουργίας “polls” στο Zoom αν είναι
υπέρ ή κατά της τροπολογίας. Αν η τροπολογία περάσει, η συζήτηση πάνω
στο ψήφισμα θα συνεχιστεί με την τροπολογία.
Ένας σύνεδρος από την προτείνουσα Επιτροπή θα έχει στη διάθεση του 2
λεπτά για να πραγματοποιήσει την ομιλία υπεράσπισης.
Δύο σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν επί του ψηφίσματος
σε μια μονόλεπτη ομιλία τοποθέτησης.
Ένας σύνεδρος από την προτείνουσα επιτροπή θα έχει στη διάθεση του 1
λεπτό να απαντήσει στις ομιλίες που προηγήθηκαν.
Στην συνέχεια η Ολομέλεια θα προχωρήσει σε ανοιχτή συζήτηση:
i.
Οι σύνεδροι των υπόλοιπων επιτροπών θα μπορέσουν να
εκφράσουν τις τοποθετήσεις τους (πρώτος γύρος),
ii. Ένας σύνεδρος από την προτείνουσα επιτροπή θα έχει στη διάθεση
του 1 λεπτό για να απαντήσει στις τοποθετήσεις.
iii. Οι σύνεδροι των υπόλοιπων επιτροπών θα μπορέσουν να
εκφράσουν τις τοποθετήσεις τους (δεύτερος γύρος),
iv.
Ένας σύνεδρος από την προτείνουσα επιτροπή θα έχει στη διάθεση
του 1 λεπτό για να απαντήσει στις τοποθετήσεις.
Ένας σύνεδρος από την προτείνουσα επιτροπή θα έχει στη διάθεση του 3
λεπτά για να πραγματοποιήσει την ομιλία σύνοψης.
Η Ολομέλεια θα ψηφίσει το προτεινόμενο ψήφισμα. Τις ψήφους θα
συλλέξουν οι υπεύθυνοι των επιτροπών στο κανάλι της επιτροπής στο
Discord
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I.
II.

Πρόταση Ψηφίσματος από την
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI)
Υπερκατανάλωση Χαπιών: Με την μικροβιακή αντοχή να προκαλεί 33.000
θανάτους το χρόνο στην Ε.Ε και προκαλώντας οικονομική επιβάρυνση αξίας 1,5
δισεκατομμύρια ευρώ για την παροχή φροντίδας και αντιμετώπιση της απώλειας
παραγωγικότητας, πως μπορεί η Ε.Ε. να καταπολεμήσει την υπερκατανάλωση
αντιβιοτικών·
Κατατίθεται από: Oana Antonesku (RO), Selin Demir (FR), Olsi Manco (Al), Mark
Markov (UK), Christos Samaltanos (GR), Ceren Nil Soylu (AZ), Vasiliki Triantafyllou
(Chairperson, GR)

Η αυτοθεραπεία ασθενών και η μη συμμόρφωση με τις συνιστάμενες θεραπείες συμβαίνουν όταν
τα άτομα ξεχνούν να πάρουν φαρμακευτική αγωγή, διακόπτουν πρόωρα τα φάρμακα, καθώς και
όταν αρχίζουν να αισθάνονται καλύτερα ή δεν μπορούν να αντέξουν πλήρη πορεία θεραπείας. Η
αυτοθεραπεία σχεδόν πάντα περιλαμβάνει περιττή, ανεπαρκή και κακή δόση. Αυτό σημαίνει ότι τα
βακτήρια που κατοικούν με φυσικό τρόπο στον οργανισμό εκτίθενται σε χαμηλά επίπεδα
2
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A. Βαθιά ανήσυχο, καθώς μόνο το 25% των χωρών παγκοσμίως έχει
εφαρμόσει μία εθνική πολιτική για την αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής
αντοχής (AMR), ενώ λιγότερο από το 40 % των χωρών παγκοσμίως έχει
παρουσιάσει προγράμματα για την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων,
B. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη αντιμικροβιακή αντοχή (ΑΜR) θα
μπορούσε να καθιστίσει επεμβάσεις ρουτίνας, όπως η καισαρική τομή,
πολύ επικίνδυνες για την πραγματοποίηση τους,
C. Βαθιά τεθλιμμένο που οι αντιμικροβιακές θεραπείες τελευταίας σειράς,
όπως η Colistin, γίνονται όλο και πιο αναποτελεσματικές ενάντια σε πολλά
στελέχη βακτηρίων,
D. Αναγνωρίζοντας ότι νοσοκομειακά και φαρμακευτικά απόβλητα δεν
ελέγχονται και χωρίζονται σωστά,
E. Ανήσυχο που το 7% των αντιβιοτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνονται
χωρίς συνταγογράφιση, λόγω της έλλειψης επίβλεψης και κυρώσεων στα
φαρμακεία που τα προμηθεύουν,
F. Βαθιά ανήσυχο από την υπερβολική συνταγογράφηση αντιβιοτικών, η
οποία προκύπτει από ανακριβή ιατρική αξιολόγηση,
G. Δηλώνοντας με βαθιά θλίψη την έλλειψη επίγνωσης του πληθυσμού
σχετικά με τη ορθή χρήση αντιμικροβιακών ουσιών, η οποία θα μπορούσε
να οδηγήσει σε επικίνδυνη υποδοσολογία2,
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων,

H. Αναγνωρίζοντας ότι η εντατική υγιεινή και τα προγράμματα
καταπολέμησης λοιμώξεων θα μπορούσαν να αποτρέψουν το 20-30% των
λοιμώξεων συσχετιζόμενων με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
συμπεριλαμβανομένης της αντοχής στα φάρμακα,
I. Ενήμερο ότι η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία για την
εκτροφή ζώων επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον και οι επιπτώσεις της
μεταφέρονται και στους ανθρώπους,
1. Προσκαλεί τα Κράτη Μέλη να αναλάβουν δράση στη μάχη υπέρ της
αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής·
2. Προσκαλεί τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) να
χρηματοδοτήσει περαιτέρω έρευνα υπό το Πρόγραμμα Ορίζοντας:
a) στην ανάπτυξη σύγχρονων, βελτιωμένων και ευρέως προσβάσιμων
εμβολίων για μολυσματικές ασθένειες, όπως η πνευμονία,
b) , σε εναλλακτικές θεραπείες για κοινές βακτηριακές λοιμώξεις,
c) σε χρήση πιο αποτελεσματικών αντιμικροβιακών παραγόντων σαν
φάρμακα έσχατης ανάγκης3:
3. Ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει ιδρύματα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω του Third Health Programme
(3HP)4, για να υιοθετήσουν κατάλληλες μεθόδους διάθεσης αντιβιοτικών·

αντιβιοτικών σε μεγάλες περιόδους και έτσι αποκτούν αρκετές μεταλλάξεις, αυξάνοντας την
πιθανότητα αντοχής τους.
3
Το αντιβιοτικό έσχατης ανάγκης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία λοιμώξεων με βακτήρια που
είναι ανθεκτικά έναντι των κοινών αντιβιοτικών ή, σε περιπτώσεις σοβαρών λοιμώξεων, όπου
πρέπει να εξασφαλιστεί ένα αποτέλεσμα. Τα αντιβιοτικά έσχατης ανάγκης δεν πρέπει να
συνταγογραφούνται για τη θεραπεία απλών λοιμώξεων, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη
αντιστάσεων. Συνήθως χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων με βακτήρια ανθεκτικά στα
πολλαπλά φάρμακα.
Ένα από τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την
πρόληψη ασθενειών και την εξάλειψη των απειλών κατά της σωματικής και ψυχικής υγείας στις
ευρωπαϊκές χώρες. Είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία.
5
O παλαιότερος ιατρικός οργανισμός στην Ευρώπη. Με την παρούσα συμμετοχή 40 χωρών,
αποτελείται από την αντιπροσωπευτική οργάνωση των Εθνικών Ενώσεων Ιατρικών Ειδικών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεμένες χώρες της. Ο UEMS αντιπροσωπεύει πάνω από 1.6
εκατομμύρια ιατρικούς ειδικούς σε όλες τις διαφορετικές ειδικότητες και έχει ισχυρούς
συνδέσμους και σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
4
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5. Ενθαρρύνει περεταίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με την
Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών5 για τη χρηματοδότηση σύγχρονης
εκπαίδευσης για τους γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την παροχή
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4. Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να εισάγουν νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την
πώληση και αγορά αντιμικροβιακών φαρμάκων, χωρίς τη συνταγή
πιστοποιημένου γιατρού·

βοήθειας σε αυτόυς, ώστε να εφαρμόσουν νέου διαγνωστικού και
κανονιστικού πλαισίου·
6. Καλεί το ECDC6 να συνεργαστεί με τα Κράτη Μέλη για τη δημιουργία
πρωτοβουλιών για τα media, όπως τηλεοπτικές διαφημίσεις, μπροσούρες,
διαφημιστικές πινακίδες και μηνύματα κειμένου στην πορεία τεσσάρων
χρόνων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών:
a) πάνω στους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση μη
συνταγογραφημένων φαρμάκων
b) στους κινδύνους υποδοσολογίας συνταγογραφημένων
αντιμικροβιακών φαρμάκων
c) στις καλές πρακτικές διανομής των αντιμικροβιακών αποβλήτων·
7. Προτείνει τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν εντατικά πρωτόκολλα υγιεινής
και προγράμματα ελέγχου λοιμώξεων στα ιδρύματα υγειονομικής
περίθαλψης·
8. Κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων7, ώστε να στηρίξει οικονομικά γεωργικούς
συνεταιρισμούς στη βελτιστοποίηση των συνθηκών ζωής στις φάρμες
μαζικής παραγωγής·
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9. Απαιτεί από το ECDC να συνεχίσει τις προσπάθειες του στις εκθέσεις
επιτήρησης AMR σε εξαμηνιαία βάση με στόχο την αύξηση πανευρωπαϊκής
παρακολούθησης.

Το ECDC είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης κατά
των λοιμώξεων, με έναν από τους κυριότερους στόχους του να είναι η αντιμετώπιση της AMR. Οι
βασικές λειτουργίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: παρακολούθηση, ευφυΐα
επιδημίας, ανταπόκριση, επιστημονικές συμβουλές, μικροβιολογία, ετοιμότητα, κατάρτιση στη
δημόσια υγεία, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία υγείας και επιστημονική Eurosurveillance.
6

Ταμείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζει την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και
προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η νομική βάση της κοινής αγροτικής πολιτικής
καθιερώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ταμείο αυτό
χρηματοδοτεί κυρίως τη στήριξη του εισοδήματος για τους αγρότες και τα μέτρα της αγοράς,
όπως η αγορά παρέμβασης, η ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης ή έκτακτα μέτρα διατάραξης
της αγοράς.
7

Πρόταση Ψηφίσματος από την
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και
Ενέργειας (ITRE)
Φως στο Τούνελ: Με τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα να αυξάνονται συνεχώς τα
τελευταία 10 χρόνια πάρα τις προσπάθεις απορρύθμισης της Ευρωπαικής Αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, πως θα μπορούσε η Ε.Ε. να εντάξει τις ανανεώσιμες πήγες
ενέργειας και να μειώσει τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, ειδικά στις περιοχές της
Ε.Ε. που βρίσκονται σε δυσχερή θέση·
Κατατίθεται από: Nikolas Hadjipaschalis (CY), Evagelia Moschou (GR), Vasiliki
Palitzika (GR), Aliki-Evagelia Spiliotopoulou (GR), Maria-Anna Vakalopoulou (GR),
Spiridoula-Iris Vasilakopoulou (GR), Eleni Chrysafi (Chairperson, GR)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων,
A. Ανήσυχο για τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές ηλεκτρισμού,
B. Δηλώνοντας με βαθιά θλίψη ότι πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν
περιορισμένες ευκαιρίες να επιλέξουν ελεύθερα τους παρόχους ενέργειάς τους,
C. Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
D. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν πεπερασμένες πηγές
ενέργειας,
E. Δηλώνοντας με θλίψη ότι τα Κράτη Μέλη δεν έχουν φτάσει τους Στόχους Ενεργειακής
Απόδοσής8 τους για το 2020,
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F. Αναγνωρίζοντας ότι τα Κράτη Μέλη είναι αναποτελεσματικά στο να παρέχουν
κίνητρα σε επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύσουν στην ανανεώσιμη ενέργεια,

Ενεργειακή απόδοση: Η ενεργειακή απόδοση είναι μία μέθοδος χρήσης λιγότερης ενέργειας για
την ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας ή παροχής ίδιων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΕΕ έχει θέσει
στόχους ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και το 2030 προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση
πρωτογενούς και τελικής ενέργειας.
8

G. Δηλώνοντας με ευχαρίστηση ότι τα κόστη παραγωγής9 βιώσιμης ενέργειας
μειώνονται χάρη στην τεχνολογική πρόοδο,
H. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη τεχνογνωσίας και τα υψηλά κόστη δικτύου που
συνδέονται με την εγκατάσταση των κατάλληλων υποδομών10 ανανεώσιμης
ενέργειας,
I.

Αναγνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών δεν γνωρίζουν το
δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

1. Επιδοκιμάζει τα Κράτη Μέλη, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
Ενεργειακής Ένδειας11, στο να βοηθήσουν κοινωνικές ομάδες που έχουν το υψηλότερο
ρίσκο ενεργειακής ένδειας παρέχοντας προπληρωμένες κάρτες ηλεκτρισμού12 ώστε να
έχουν την οικονομική άνεση για βασικούς ενεργειακούς σκοπούς·
2. Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν την υποστηρικτική τους συνεργασία με
τελικό στόχο την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού υπερδικτύου13·
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4. Στηρίζει τα Κράτη Μέλη στο να εφαρμόσουν έμμεσους φόρους15 στην ενέργεια αντί για
άμεσους·

10

3. Προσκαλεί τα Κράτη Μέλη να εκδώσουν εθνικά σχέδια δράσης αναφορικά με την
ενεργειακή διασυνδετικότητα14 παραμεθόριων περιοχών και να εκδώσουν αναφορές
σχετικά με την κατάστασή τους·

Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πρωτογενείς πηγές ενέργειας.
Οι υποδομές που διευκολύνουν τη ροή ενέργειας και επιτρέπουν την μεταφορά
ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
11
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Ένδειας είναι μία πρωτοβουλία της
Κομισιόν για την στήριξη της προσπάθειας καταπολέμησης της ενεργειακής ένδειας. Ο
ρόλος του είναι να συλλέγει πληροφορίες για την κατάσταση της ενεργειακής ένδειας
στην Ευρώπη, να διευκολύνει τον διαμοιρασμό γνώσης, να παρέχει τεχνική βοήθεια
αναφορικά με την ενεργειακή ένδεια και να σχεδιάζει πολιτικές για να την
καταπολεμήσει.
12
Ένα προπληρωμένο ενεργειακό μετρικό σύστημα προτείνει ότι πληρώνεις για τον
ηλεκτρισμό σου προκαταβολικά με μια επαναφορτιζόμενη κάρτα ή με ένα κλειδί που
φορτώνει περισσότερα χρήματα στο μέτρο σου. Τα προπληρωμένα ενεργειακά μέτρα
σου επιτρέπουν να διαχειριστείς την ενεργειακή σου χρήση αποτελεσματικά και
αποφύγεις την συσσώρευση χρέους.
9

10

Υπερδίκτυο: ένα υπερδίκτυο είναι ένα ηλεκτρικό δίκτυο που ξεπερνάει τα εθνικά
σύνορα
14
Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που χρειάζονται προκειμένου να διασυνδεθεί
ασφαλώς και με αξιοπιστία μία άλλη εγκατάσταση στο σύστημα μεταφοράς του
15
Οι φόροι μπορούν να ανατεθούν σε έναν άλλο άτομο ή οντότητα. Συνήθως
επιβάλλονται σε παρόχους ενέργειας που στη συνέχεια μεταθέτουν το φόρο στους
καταναλωτές.
13

5. Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν ποσοστώσεις εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και να επιβάλλουν πρόστιμα στους εμπλεκόμενους που τα ξεπερνάνε·
6. Συστήνει στα Κράτη Μέλη αν συνεργαστούν με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (IRENA)16 ώστε να τους παρέχει τεχνική βοήθεια με στόχο την
ποικιλομορφία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς τους, σύμφωνα με την τοπική τους
γεωγραφία·
7. Παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να συνεργαστούν με τον IRENA με σκοπό την ανάπτυξη
αποδοτικών κτιρίων και την εισαγωγή οικολογικών συσκευών με βάση τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, όπως ηλεκτρικά οχήματα·
8. Προσκαλεί την Κομισιόν να συνεργαστεί με Κράτη Μέλη με σκοπό την παροχή
οικονομικών κινήτρων σε εταιρείες start-up προκειμένου να κινητοποιήσει μία πιο
αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
9. Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να εκδώσουν διαγωνισμούς που καλούν τα ενδιαφερόμενες
μέρη να χτίσουν και να λειτουργήσουν μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
10. Προσκαλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας να υποστηρίξει προγράμματα έρευνας
των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με την ανανεώσιμη ενέργεια·
11. Ενθαρρύνει την Κομισιόν να λανσάρουν εκστρατείες ενημέρωσης αναφορικά με την
αμεσότητα της κρίσης των ορυκτών καυσίμων και των επιβλαβών της
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Page

11

12. Προτείνει στα Κράτη Μέλη να συμπεριλάβουν περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά μαθήματα
στο σχολικό πρόγραμμα σε όλες τις τάξεις και βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο IRENA είναι ένας διακυβερνητικός θεσμός υπεύθυνος να βοηθάει χώρες προκειμένου
να διευκολύνει την ομαλή τους μετάβαση στην παραγωγή βιώσιμης ενέργειας.
16

Πρόταση Ψηφίσματος από την
Επιτροπή Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής Ι (ECON I)
Συνδέοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για μια Πράσινη Οικονομία: Με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω της Πράσινης Συμφωνίας να έχει θέσει ως προτεραιότητες την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ένα ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το
2050, πως μπορεί η Ε.Ε. να εντάξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πολιτική
απανθρακοποίησής της·
Κατατίθεται από: Efthymios Rafail Aggelis (GR), Panagiota Gerontidou (GR),

Aristotelis Giannakoulas (GR), Anastasia Giantzi (GR), Maria Gkanatsa (GR), Anna
Papachristos (GR), Christiana Pikoula (GR), Anna Petrides (CY, Chairperson)

17

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις με
λιγότερους από 250 υπαλλήλους και είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από 50
εκατομμύρια ή ο συνολικός ετήσιος ισολογισμός μικρότερος από 43 εκατομμύρια.
18

Ανάλυση Ροής Υλικού - Η Ανάλυση Ροής Υλικού είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής
διαχείρισης που ασχολείται με την ανάλυση υλικών και ενεργειακών διαδικασιών εισόδου και
εξόδου, τη χρήση πόρων και υπολογισμούς αποθεμάτων και την αξιολόγηση σημείου
πρόσβασης.
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A. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις17 χρειάζονται
οικονομική υποστήριξη για να πετύχουν τους στόχους τους,
B. Αναγνωρίζοντας ότι η αυξημένη γραφειοκρατία υπονομεύει την
προσπάθεια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να εφαρμόσουν τα
σχέδια τους για την προστασία του περιβάλλοντος,
C. Γνωρίζοντας ότι ένα μικρό ποσοστό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
χρησιμοποιεί τη διαδικασία της «Ανάλυσης ροής υλικών» 18, η οποία
αποτελεί έναν καλό τρόπο περιορισμού της κατανάλωσης υλικών,
ενέργειας και νερού και θα κινείται πέρα από τη βελτίωση των
υπαρχουσών διαδικασιών και τον επανασχεδιασμό προϊόντων και
συστημάτων,
D. Δηλώνοντας με βαθιά θλίψη ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ανεπαρκής,
E. Λαμβάνοντας υπ’ εξέταση την αυξανόμενη ανάγκη των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαια και την έλλειψη ευκαιριών
επικοινωνίας μεταξύ επενδυτών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

12

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων,

F. Βαθιά ανήσυχο ότι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν ενεργειακά
αποδοτικές εξαιτίας των μονοπωλίων της αγοράς, των ολιγοπωλίων της
αγοράς και την χαμηλής ανταγωνιστικότητας,
1. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει μια Ομάδα Εργασίας για την
ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων η οποία:
a) Θα αποτελείται από τα εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης για την
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και Μικρές και
Μεσαίες Επιχειρήσεις, τον Εκτελεστικό Οργανισμός για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία19 και ειδικούς από τα Κράτη Μέλη,
b) Να σχεδιάσει έναν διαγωνισμό με στόχο να διακρίνει καινοτόμες
προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατία,
c) Μειώσει την γραφειοκρατία20 μέσω οικονομικών ανώτατων ορίων όσον
αφορά και χωρίς περιορισμό τις ελαφρυντικές περιστάσεις σχετικές με
τον COVID-19,
d) Να αυξήσει την πρόσβαση σε οικονομικές ευκαιρίες δημιουργώντας
μια ιστοσελίδα της Ομάδας Εργασίας η οποία θα περιέχει πληροφορίες
σχετικές με τα μέτρα που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο κάθε
περιοχής και της οικονομικής βοήθειας που είναι διαθέσιμη για μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις με πράσινες ατζέντες,21
2. Απαιτεί από την νεοσυσταθείσα Ομάδα Εργασίας να επιβλέπει τα προγράμματα
που διευθύνει ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις μέσω, μεταξύ άλλων:
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b) Να παρακολουθεί τις προσπάθειες για ευαισθητοποίηση σχετικά με την
αποδοτικότητα των πόρων και τις καινοτομίες της κυκλικής οικονομίας
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a) Να παρακολουθεί τα LIFE22, COSME23 και Horizon 2020 προγράμματα,

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία Επενδύσεων - Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία
Επενδύσεων αποτελούνται από: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ναυτιλίας και Αλιείας.
19

Γραφειοκρατία (red tape): υπερβολική γραφειοκρατία ή τήρηση επίσημων κανόνων και
διατυπώσεων.
21
Πράσινη ατζέντα - Στόχοι που είναι σύμφωνοι με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας
20

Πρόγραμμα LIFE - Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη δράση για το
περιβάλλον και το κλίμα
23
Πρόγραμμα COSME - Πρόγραμμα της Ευρώπης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
22

μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του “Green
Action Plan”24·
3. Περαιτέρω απαιτεί από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις να ενθαρρύνει τις εταιρείες να ερευνήσουν τον οικολογικό
σχεδιασμό χρηματοδοτώντας ως εξής:
a) Εκπαιδεύοντας και παρέχοντας ευκαιρίες μετάβασης σταδιοδρομίας
σε ειδικούς στον τομέα,
b) Διαφημίζοντας τον οικολογικό σχεδιασμό και παρέχοντας σε εταιρείες
πιστοποιημένα επίπεδα προϊόντων που εκδίδονται από την ΕΕ,
c) Επιβραβεύοντας την επιτυχημένη οικολογική συνειδητοποίηση·
4. Ενθαρρύνει τη νεοσυσταθείσα Ομάδα Εργασίας να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά με νομοθετικές πράξεις για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση
των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων της αγοράς, παρέχοντας, μεταξύ άλλων,
«ασφάλιση ζωής» σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με πιο πράσινες προσεγγίσεις
για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, ξεπερνώντας τη μονοπώληση και
προστατεύοντάς τις από εξαγορές από μεγάλες επιχειρήσεις·
5. Προσκαλεί τη Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία,
Επιχειρηματικότητα και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις να διοργανώσει
εκδηλώσεις με στόχο εύρεση ευκαιριών επικοινωνίας με επενδυτές μέσω του
«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων» με τη μορφή:
a) υποστήριξης που προέρχεται από επιχειρηματικούς αγγέλους ή
συνεργάτες με τη μορφή μεγάλου οργανισμού,
b) παροχή «πράσινων» πληροφοριών και πρωτοβουλιών που
διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα κέρδη, σύμφωνα με την «Ειδική ομάδα
για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» ·
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a) Της δημιουργίας κεντρικού ελέγχου που θα ενθαρρύνει τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τη διαδικασία, αποτελούμενη
από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης για την Εσωτερική Αγορά,
Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
b) διεξαγωγή εκστρατειών και εργαστηρίων κατάρτισης για παροχή
συμβουλών σχετικά με την κατεύθυνση της ανάλυσης ροής υλικών από
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6. Συστήνει στη Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία,
Επιχειρηματικότητα και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις να προωθήσει τη
χρήση της διαδικασίας «ανάλυσης ροής υλικών» μεταξύ των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων μέσω:

Πράσινο σχέδιο δράσης - Σχέδιο δράσης της ΕΕ που στοχεύει να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η μετάβαση σε μια πράσινη
οικονομία
24

τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για
την εξοικονόμηση χρημάτων και πρώτων υλών·
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7. Περαιτέρω συστήνει στη νεοσύστατη Ομάδα Εργασίας να διοργανώσει
εκδηλώσεις ανανεώσιμης ενέργειας, για την εκπαίδευση των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, για την προώθηση της πράσινης έρευνας και της
καινοτομίας.

Πρόταση Ψηφίσματος από την
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
(CULT)
Χωρίς Παιχνίδι δεν Έχει Ζωή: Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχει
προσφάτως αναγνωρίσει τον παθολογικό εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια
(compulsive gaming) ως ψυχική διαταραχή, με ποιους τρόπους μπορεί η Ε.Ε. να
αξιοποιήσει τα οφέλη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τη μάθηση και την
ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, καταπολεμώντας παράλληλα αυτόν τον εθισμό·
Κατατίθεται από: Maryam Aslanova (AZ), Maria Fotopoulou (GR), Hajibaba
Heybatov (AZ), Konstantina Karagkitsi (GR), Arina Kolesova (BY), Edor Shedu (AL),
Riyad Valiyev (AZ), Eleftheria Arkadopoulou (Chairperson, GR), Teodora Stereciu
(Chairperson, RO)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων,
A. Αναγνωρίζοντας τον υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης εθισμού ή υποτροπής στα
βιντεοπαιχνίδια λόγω των πρόσφατων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και
απομόνωσης εξαιτίας του COVID-19,
B. Ανήσυχο τόσο με τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων εθισμένων σε Μαζικά Διαδικτυακά
Παιχνίδια Πολλών Παικτών (MMOs)25 και παιχνίδια Ρόλων (RPGs)26,
C. Αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα συχνά κάνουν χρήση των βιντεοπαιχνιδιών για να
αντιμετωπίσουν το άγχος προερχόμενο από τον εκφοβισμό ή την ενδοοικογενειακή
βία,
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D. Ανήσυχο ότι οι μαθητές εθισμένοι στα βιντεοπαιχνίδια τείνουν να λαμβάνουν
χαμηλότερες βαθμολογίες στα ακαδημαϊκά διαγωνίσματα από τους συνομηλίκους
τους,

25

Μαζικά Διαδικτυακά Παιχνίδια Πολλών Παικτών: παιχνίδια όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων
μπορεί να παίξει ταυτόχρονα και να συνεργαστεί
26

Παιχνίδια Ρόλων: παιχνίδια που επιτρέπουν στο χρήστη να υποδυθεί ένα χαρακτήρα και να λάβει
τον έλεγχο των πράξεων του.

E. Δίνοντας έμφαση στο ότι η ψυχική υγεία των παικτών μπορεί να επηρεαστεί
σημαντικά από την εκτενή έκθεση σε βιντεοπαιχνίδια, με συμπτώματα κατάθλιψης
και αγοραφοβίας να εμφανίζονται συχνά,
F. Βαθιά ανήσυχο με την αδυναμία των εθισμένων στα βιντεοπαιχνίδια να
αναγνωρίσουν την εθιστική συμπεριφορά που οφείλεται στην έλλειψη προσβάσιμης
πληροφορίας πάνω στο θέμα.
G. Θλιμμένο με τη περιορισμένη ένταξη των βιντεοπαιχνιδιών στα εκπαιδευτικά
συστήματα των Κρατών Μελών παρά τις έρευνες που τα αναγνωρίζουν ως
αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης και ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων,
H. Αποδοκιμάζοντας τα παρωχημένα και ανακριβή στερεότυπα σχετικά με το προφίλ
των παικτών, όπως η ηλικία ή το φύλο·

1. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μια Ομάδα Δράσης, αποτελούμενη
από ειδικούς στα βιντεοπαιχνίδια, ψυχολόγους και άτομα που έχουν αναρρώσει από
εθισμό στα παιχνίδια·
1. Προτείνει τα Κράτη Μέλη σε συνεργασία με τη νεοιδρυθείσα Ομάδα Δράσης να
δημιουργήσουν προγράμματα ανάρρωσης, πιθανότατα παρεμβαίνοντας στην
καθημερινότητα των ατόμων με εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια, όπως και στο
«Πρόγραμμα των Πέντε Βημάτων»·
2. Προτείνει επίσης, η νεοιδρυθείσα Ομάδα Εργασίας να βοηθήσει τα Υπουργεία
Παιδείας των Κρατών Μελών ώστε να καρπωθούν τα οφέλη των εκπαιδευτικών
βιντεοπαιχνιδιών μέσω της συνεργασίας με εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών,
3. Ενθαρρύνει τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού
(DG-EAC) να ηγηθεί μιας προωθητικής καμπάνιας σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη
που θα χρησιμοποιεί αναλογικές και σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας·

Παροχής σπικάζ για το υλικό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

b)

Ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις κυβερνητικές
ιστοσελίδες,

c)

Παροχής διαδικτυακών σεμιναρίων σε σχολεία και πανεπιστημιακούς·

5. Προσκαλεί τον Εκτελεστικό Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων
και Πολιτισμού (EACEA) να διαθέσει χρηματικούς πόρους από το Ταμείο Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκών Βιντεοπαιχνιδιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στα Κράτη Μέλη για την
ανάπτυξη και ένταξη αυτών των βιντεοπαιχνιδιών στα προγράμματα σπουδών,
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4. Περαιτέρω ενθαρρύνει τη νεοιδρυθείσα Ομάδα Δράσης να βοηθήσει στην ανωτέρω
προωθητική καμπάνια κατά του εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια μέσω:

6. Προσκαλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τα Υπουργεία Παιδείας των
Κρατών Μελών παρέχοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για:
a) Την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών για την αποφυγή του εθισμού,
b) Την ενθάρρυνση της συμμετοχής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με στόχο την
μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με εκπαίδευση βασισμένη στο
παιχνίδι, όπως το “Games In School”,
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7. Προτείνει όπως τα Κράτη-Μέλη, με τη βοήθεια του ΠΟΥ, σχεδιάσουν πολυμεσικές
προειδοποιήσεις, όμοιες με διαφημίσεις, κατά τη διάρκεια του βιντεοπαιχνιδιού
σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο της παρατεταμένης έκθεσης στα βιντεοπαιχνίδια.

Πρόταση Ψηφίσματος από την
Επιτροπή Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής ΙΙ (ECON ΙI)
Η Τελευταία Λέξη της Μόδας: Το 2020, η αξία της παγκόσμια βιομηχανίας της μόδας
εκτιμάται στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, με το 22% των πωλήσεων να συμβαίνει
ηλεκτρονικά. Εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με τον περιβαλλοντικό της
αντίκτυπο και την κατάρρευση μεγάλων μαρκών, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να
εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας της μόδας·

Κατατίθεται από: Nicole Boutaki (GR), Christina Karafyllia (GR), Kate Moloney (IE),
Gea Palm (EE), Polina Slizevich (BY), Madara Kivleniece (Chairperson, LV)
A. Ανήσυχο για τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας της
μόδας, όπως οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η ρύπανση με μικροπλαστικά
στους ωκεανούς, και η υποβάθμιση του εδάφους,
B. Τεθλιμμένο για το γεγονός ότι οι συνθετικές ίνες που ανιχνεύονται στο 72%
των ρούχων δεν είναι βιοδιασπώμενες,
C. Λαμβάνοντας υπόψη την υπερβολική χρήση μη ανανεώσιμων πηγών όπως
πετρέλαιο και ορυκτά καύσιμα, αλλά και νερού που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή ενδυμάτων,
D. Εκφράζοντας την εκτίμησή του προς το έργο του κινήματος “Fashion
Revolution”,
E. Δηλώνοντας με θλίψη ότι το 40% των οίκων μόδας δεν έχουν παραδεχτεί τα
ζητήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν,
F. Ιδιαιτέρως ανήσυχο για τους ανεπαρκείς μισθούς και για τις άσχημες συνθήκες
εργασίας των εργατών της βιομηχανίας της μόδας, που καταπατούν το Άρθρο
25.1 της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,
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H. Ενήμερο ότι οι αυξανόμενες τιμές των βιώσιμων ενδυμάτων τα καθιστούν μη
προσιτά για τους ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα,
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G. Λαμβάνοντας υπ’ εξέταση την Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η βιομηχανία της μόδας με τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης,

I. Ανήσυχο για το γεγονός ότι το 80% όλων των ενδυμάτων είτε σπαταλούνται
σε χωματερές είτε απανθρακώνονται, απελευθερώνοντας επιβλαβή χημικά
στην ατμόσφαιρα·
1. Ενθαρρύνει την Κομισιόν να αναπτύξει πρότυπα βιωσιμότητας για οίκους
μόδας που θα λειτουργούν με βάση ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο, το οποίο θα
πρέπει να αξιολογείται ετήσια προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή ετήσιων
ποσοστών παραγωγής·
2. Ζητεί από την Κομισιόν να συνεργαστεί με βιώσιμες μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ) που ασχολούνται με τη μόδα και με κινήματα όπως το
Fashion Revolution και το Clean Clothes Campaign προκειμένου να αναπτύξει
πιο αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής και χρήσης πόρων, οι οποίες θα
παρατεθούν σε παραγωγούς ενδυμάτων για να συμμορφωθούν με τα
προαναφερθέντα πρότυπα βιωσιμότητας·
3. Συστήνει στα Κράτη Μέλη να παρέχουν οικονομικά κίνητρα όπως μείωση
φόρων και επιχορηγήσεις σε εταιρείες που χρησιμοποιούν βιοδιασπώμενα
υλικά·27
4. Παραγγέλλει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο28 να προσφέρει οικονομικά
κίνητρα σε εταιρείες για τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού τους πέραν
των υπαρχόντων και προαναφερθέντων προτύπων βιωσιμότητας·
5. Απαιτεί από τις ΜΚΟ που ειδικεύονται στην αναμόρφωση της βιομηχανίας της
μόδας να μοιραστούν τη γνώση τους και να προτείνουν πολιτικές με βάση την
τεχνογνωσία τους·
6. Καλεί την Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι όλα τα Κράτη Μέλη συμμορφώνονται
με αυστηρές πολιτικές που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως
δίκαιοι μισθοί και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, μέσω της οργάνωσης
σεμιναρίων·
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7. Προτείνει στην Κομισιόν να επαναξιολογεί την πρόοδο αναφορικά με την
Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη29 κάθε 6 μήνες·

Βιοδιασπώμενα υλικά - Τα βιοδιασπώμενα υλικά είναι υλικά που μπορούν να αποσυντεθούν
από βακτήρια ή άλλους φυσικούς οργανισμούς χωρίς να αποτελούν παράγοντα μόλυνσης όπως τα
λευκά είδη.
28
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) είναι ένα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ESIF), τα οποία είναι αφιερωμένα στο να βελτιώνουν την κοινωνική συνοχή και
την ευημερία ανά τις περιφέρειες της Ένωσης.
27

H Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια δέσμευση για την εξάλειψη της φτώχειας και
την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030 παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα
μείνει πίσω
29

8. Περαιτέρω προτείνει στα Κράτη Μέλη να ενημερώνουν τους πολίτες τους
αναφορικά με τη συνειδητή κατανάλωση και προσιτές επιλογές μόδας,
οργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια·
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9. Προσκαλεί τα Κράτη Μέλη να παρέχουν στους δήμους τους προγράμματα
ανακύκλωσης ενδυμάτων και να προωθήσουν την αναγκαιότητα για
ανακύκλωση μέσα από σεμινάρια.

Πρόταση Ψηφίσματος από την
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (LIBE)
Υιοθετώντας ένα Νέο Σύστημα Τεκνοθεσίας: Δεδομένου του αριθμού των παιδιών που
μεγαλώνουν σε ιδρύματα σε ακατάλληλες συνθήκες και το συχνά τεράστιο χρόνο
αναμονής από τους υποψηφίους αναδόχους, πως μπορεί η Ε.Ε να δράσει ώστε να
βελτιώσει την αποδοτικότητα του συστήματος τεκνοθεσίας των Κρατών-Μελών,
διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών·

Κατατίθεται από: Çağatay Büyükçaylı (TR), Petra Moldovan (RO), Anastasiya
Shlothauer (BY), Victoria Panassevitch (BY), Maria-Lorna Szamosi (GR), Sofia
Zangana (GR), Ana Clara Jaccoud (Chairperson, DE), Eclair Plashchynski
(Chairperson, BY)
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A. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ομοιογένειας μεταξύ των νομοθεσιών των
Κρατών Μελών της ΕΕ,
B. Ανήσυχο σχετικά για την ασυνέπεια των νομικών διαδικασιών που οδηγούν σε
συγκρούσεις διασυνοριακής αναγνώρισης του οικογενειακού καθεστώτος,
C. Έχοντας υπόψη ότι τα παιδιά που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφεία, υποφέρουν
από καθυστερήσεις στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη,
D. Βαθιά θλιμμένο για την ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη, τις κακές διατροφικές
παροχές και τις κακώς διατηρημένες εγκαταστάσεις στα ορφανοτροφεία,
E. Σημειώνοντας με λύπη τις ανεπαρκείς συνθήκες στα ιδρύματα, λόγω έλλειψης
κατάλληλης χρηματοδότησης και νομοθεσίας,
F. Ανήσυχο από το γεγονός ότι το προσωπικό στα ιδρύματα συχνά στερείται ή δεν
είναι προετοιμασμένο κατάλληλα,
G. Πλήρως ανήσυχο από την κοινωνική απομόνωση και το ψυχολογικό τραύμα που
βιώνουν τα θεσμοθετημένα παιδιά,
H. Λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του άγχους της διαδικασίας υιοθεσίας που διαρκεί
συχνά έως και 2 χρόνια περίοδο αναμονής, οι υποψήφιοι γονείς συχνά
αποθαρρύνονται να συνεχίσουν τη διαδικασία υιοθεσίας,
I. Βαθιά ανήσυχο ότι μόνο το 10% των παιδιών που υιοθετήθηκαν είναι μεταξύ 1317 ετών,
J. Βαθιά ανήσυχο από την έλλειψη ακρίβειας στα δεδομένα των παιδιών που
μεγαλώνουν σε ορφανοτροφεία, όσον αφορά την ηλικία, την εθνικότητα, τη
διατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών,
K. Σημειώνοντας με λύπη ότι τα ζευγάρια του ίδιου φύλου έχουν σημαντικά
χαμηλότερες πιθανότητες να υιοθετήσουν ένα παιδί,
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων,

L. Υπογραμμίζοντας τη βαριά γραφειοκρατία και τους περιττούς διαδικαστικούς
κανόνες που απαιτούνται ώστε οι μελλοντικοί γονείς να υιοθετήσουν,

M. Σημειώνοντας με βαθιά ανησυχία ότι οι διεθνικές υιοθεσίες είναι πολύ
σπάνιες·
1. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν ευρωπαϊκό οργανισμό
για τη διαδικασία υιοθέτησης που ονομάζεται «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για
την Υιοθέτηση Παιδιών (EACA)» με σκοπό:
a) διαμεσολάβηση της επικοινωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων και των
μελλοντικών γονέων,
b) ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας της διαδικασίας υιοθέτησης,
c) εποπτεία των θεσμικών οργάνων σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με
την προτεινόμενη μετα-γραφειοκρατική προσέγγιση·
2. Ενθαρρύνει θερμά τα Κράτη Μέλη να παρέχουν περαιτέρω ψυχολογική
υποστήριξη και προετοιμασία στους υποψήφιους γονείς, καθιερώνοντας
μηνιαίες διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ως προϋπόθεση
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας·
3. Συμβουλεύει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλες διατροφικές
προβλέψεις για τα παιδιά που ζουν στα ιδρύματα, λαμβάνοντας διατροφική
συμβουλευτική για τα γεύματα που παρέχονται στα παιδιά σε ιδρύματα,
ακολουθώντας το παράδειγμα της Γερμανίας·
4. Καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τις βασικές συνθήκες σύμφωνα με τα
ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα:
a) παροχή επαρκούς χρηματοδότησης,
b) πραγματοποίηση τακτικών επισκέψεων από κοινωνικούς
λειτουργούς για την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης,
c) μείωση της χρηματοδότησης και ανακατανομή παιδιών από
ιδρύματα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια·
5. Περαιτέρω καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ορφανοτροφεία
διαθέτουν υψηλή ασφάλεια και επαρκείς εγκαταστάσεις, καθώς και χώρους
εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και σωματικής άσκησης·

Page

7. Ζητεί από τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν εξετάσεις για το προσωπικό
των θεσμικών οργάνων σχετικά με την ικανότητά τους να φροντίζουν τα
παιδιά, καθορίζοντας ένα σύστημα αξιολόγησης που αξιολογεί το
προσωπικό όσον αφορά:

23

6. Υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει τις κατάλληλες
συνθήκες στα ιδρύματα, δημιουργώντας ένα πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό
για τα ιδρύματα με επαρκείς εγκαταστάσεις·

a) εμπειρία στη φροντίδα των παιδιών,
b) επιπρόσθετα προγράμματα κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει,
c) προσωπικές συνεντεύξεις·
8. Προσκαλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν τακτική διαβούλευση με θεραπευτές και
ειδικούς στη συμπεριφορά των παιδιών για να βοηθήσουν με ζητήματα των
παιδιών που έπονται της υιοθεσίας
9. Προτείνει στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω την υιοθέτηση εφήβων
ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών μέσω:

a) Της προώθησης ιστοριών από εφήβους που αναπτύχθηκαν από τα
συστήματα υιοθέτησης στα κοινωνικά δίκτυα μέσω συνεργασιών με
ΜΚΟ όπως ο Lumos,
b) Την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών και νομικών
διαδικασιών ειδικά για την υιοθέτηση ενός εφήβου·
10. Συνιστά στα κράτη μέλη30 να εποπτεύουν ότι τα ζευγάρια του ιδίου φύλου
δεν θα διακρίνονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς και τις υπηρεσίες
υιοθεσίας κατά τη διαδικασία υιοθεσίας ενός παιδιού·
11. Περαιτέρω συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει στη βελτίωση
των νομικών διαδικασιών σχετικά με τις διαδικασίες υιοθέτησης στην ΕΕ:
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a) ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την Υιοθέτηση των Παιδιών,
b) Να τυποποιήσει τη νομική προσέγγιση της διασυνοριακής
αναγνώρισης υιοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία
αναγνώριση του οικογενειακού καθεστώτος·
12. Καλεί τα ιδρύματα να προετοιμάσουν ενημερωτικά φυλλάδια, σε
συνεργασία με την υπηρεσία Eurochild για να προετοιμάσουν τους
μελλοντικούς γονείς για την αντιμετώπιση των δυσχερειών της διαδικασίας
υιοθεσίας.
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Στην οποία νομιμοποιείται η υιοθέτηση από ζευγάρια του ίδιου φύλου

Πρόταση Ψηφίσματος από την
Επιτροπή για τις Μεταφορές και τον
Τουρισμό (TRAN)
Κινούμενοι προς τις Βιώσιμες Μεταφορές: Με την επικαιροποίηση της Οδηγίας της Ε.Ε.
για τα Βιοκαύσιμα να προβλέπει την αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας που
χρησιμοποιείται στις μεταφορές στο 10% ελάχιστον σε κάθε Κράτος-Μέλος έως το 2020,
και την αποτυχία πολλών Κρατών-Μελών να πετύχουν το στόχο αυτό, πως μπορεί η Ε.Ε.
και τα Κράτη-Μέλη να ενθαρρύνουν μια περαιτέρω στροφή προς τις ενεργειακά-βιώσιμες
μεταφορές·
Κατατίθεται από: Vidit Bhaskar (IN/FI), Despoina Efstratiadou (GR), Sultan Khokhar (UK),
Haris Kozlica (BA), Iva Lipovtseva (RO), Mateja Bokan (Chairperson, RS)
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A. Βαθιά τεθλιμμένο που 130 χώρες της Ευρώπης υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας
του αέρα,
B. Ανήσυχο που ο παγκόσμιος στόλος οχημάτων πρόκειται να τριπλασιαστεί έως το
2050,
C. Ανήσυχο που η πρόσφατη και συνεχής αστικοποίηση έχει οδηγήσει σε έλλειψη
πεζοδρομιακών χώρων,
D. Παρατηρώντας την έλλειψη χώρου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, παρά την
γενική ανοδική τάση για κατοχή τους,
E. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη έξυπνης διαχείρισης κυκλοφορίας και εφαρμογών
που οδηγεί σε ανεπαρκή συστήματα κυκλοφορίας,
F. Βαθιά ανήσυχο που η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί 400.000 πρόωρους
θανάτους ετησίως στην Ευρώπη,
G. Δηλώνοντας με θλίψη ότι μόλις 12 από τα 27 κράτη μέλη πέτυχαν τους κρατικούς
στόχους του 2020 σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
H. Ανήσυχο που τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις Ευρωπαϊκές πόλεις
μπορεί να έχουν βλαβερές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, όπως στην
παραγωγικότητα της εργασίας, στις υγειονομικές δαπάνες και στην απόδοση
γεωργικών καλλιεργειών,
I. Αναγνωρίζοντας την πρόκληση της θέσπισης φιλικών προς το περιβάλλον
μεταφορικών μεθόδων, όπως ηλεκτρικά λεωφορεία και αυτοκίνητα, σε απόμακρες
ή οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές, λόγω των κατώτερων τοπικών
προϋπολογισμών,
J. Τονίζοντας την έλλειψη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την τροφοδοσία
δημόσιων συγκοινωνιών, ειδικά στα λιγότερο εύπορα Κράτη Μέλη,
K. Δηλώνοντας με ανησυχία ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που
προκύπτουν από τα μέσα μεταφοράς, είναι υπεύθυνες για το ένα τέταρτο των
συνολικών εκπομπών αερίων στην Ευρώπη, και αναγνωρίζοντας ότι αυξάνονται
συνεχώς περισσότερο από κάθε άλλο τομέα,
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων,

1. Εκφράζει εκτίμηση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει οικονομικά τα Κράτη
Μέλη για την ανοικοδόμηση παλιών, καθώς και την οικοδόμηση νέων
σιδηροδρομικών διαδρομών στην Ευρώπη με στόχο τη μείωση της χρήσης
αεροπλάνων για κοντινότερες διαδρομές:
2. Αναζητά τους Υπουργούς Παιδείας των Κρατών Μελών να συνεργαστούν με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)31, ώστε δημιουργηθεί ένα
εκπαιδευτικό έντυπο για νέους32, το οποίο θα ενημερώνει σχετικά με τα οφέλη στην
υγεία που προέρχονται από τη χρήση βιώσιμων μεθόδων μεταφοράς και πρόκειται
να διανεμηθεί έως το 2023:
3. Συμβουλεύει τη Γενική Διεύθυνση για την Κινητικότητα και Μεταφορά (DG MOVE)
να ηγηθεί προσπάθειες για την ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών της
υπαίθρου στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας την εφαρμογή αειφόρων δημοσίων
μεταφορών, ώστε οι καθημερινές μετακινήσεις στις μεγάλες πόλεις να γίνουν
περισσότερο προσβάσιμες και βιώσιμες:
4. Ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση33 να ξεκινήσει μια ενημερωτική
εκστρατεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνέπειες των μετακινήσεων στην
Ευρώπη έως το 2022, με σκοπό να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και
να τονίσει τα υπάρχοντα προβλήματα:
5. Ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποζημιώσει τα κράτη Μέλη που
εισήγαγαν μειώσεις ΦΠΑ34 στα ηλεκτρικά οχήματα και, συνεπώς, να επιδιώξει
άνοδο κατά 20% στην ιδιοκτησία ηλεκτρικών οχημάτων στα καινούργια
αυτοκίνητα έως το 2030:
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7. Κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει επιδοτήσεις στους τομείς
ενέργειας των Κρατών μελών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι σχετικά με την
ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2030:
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6. Ενθαρρύνει θερμά τα Μέλη Κράτη να καταβάλλουν επιπρόσθετες προσπάθειες για
την αύξηση χρήσης βιοκαυσίμων35 στην Ευρώπη μέσω πρωτοβουλιών, όπως αυτή
της Συνδιάσκεψης μεταξύ ΕΕ και Ινδίας για τα προηγμένα βιοκαύσιμα έως το 2030:

Περιβάλλοντος είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει ανεξάρτητες
πληροφορίες για το περιβάλλον.
32
Νέος θεωρείται κάποιος που παρακολουθεί μαθήματα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
33
Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2015 από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με στόχο να παρέχει στους καταναλωτές - είτε νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις- ασφαλή,
βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
31

Ο Φόρος προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι φόρος που εμπεριέχεται στα περισσότερα
καταναλωτικά προϊόντα και διαφέρει ανάμεσα στα Κράτη Μέλη. Διαφέρει επίσης ανάλογα με τον
τύπο του προϊόντος.
34

Το βιοκαύσιμο αποτελεί καύσιμο που παράγεται από βιομάζα, αντί για καύσιμο που παράγεται
από γεωλογικές διεργασίες και σχετίζεται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων.
35

8. Συστήνει στις εθνικές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν δημόσιες υποδομές
εκμίσθωσης ποδηλάτων, παρόμοιες του συστήματος Call a bike36 που λαμβάνει
χώρα σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας·
9. Προτείνει τις τοπικές κυβερνήσεις, υπό την εποπτεία των εθνικών κυβερνήσεων,
να δημιουργήσουν superblocks37 στις πρωτεύουσες και στα μεγάλα αστικά κέντρα·
10. Παραγγέλλει τις τοπικές κυβερνήσεις να εγκαταστήσουν περισσότερα σημεία
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων γύρω από τις κατοικημένες περιοχές και τους
χώρους εργασίας, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες έως το 2025·
11. Καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να συστήσουν χώρους στάθμευσης μεγάλης
κλίμακας έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να μειωθεί ο αριθμός οχημάτων
που κυκλοφορεί εντός των αστικών ορίων, ακολουθώντας το παράδειγμα των
ζωνών ZTL38 στη Ρώμη·
12. Προσκαλεί Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέχει επιχορηγήσεις στους
κατασκευαστές οχημάτων που λειτουργούν στην Ευρώπη και είναι πρόθυμοι να
αυξήσουν την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων τουλάχιστον κατά 50% έως το
2030·
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13. Περαιτέρω προσκαλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συντονισμού Υλοποίησης
Τηλεματικής για Οδικές Μεταφορές39 να αναπτύξει νέα συστήματα έξυπνης
διαχείρισης κυκλοφορίας και νέες εφαρμογές, ώστε να μειωθεί η κυκλοφοριακή
συμφόρηση στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Σύστημα εκμίσθωσης ποδηλάτου σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας, υπό την διαχείριση της
Deutsche Bahn (DB). Αναπτύχθηκε το 1998 και τέθηκε σε εφαρμογή το 2000. Το Call a Bike
χρησιμοποιεί ένα σύστημα αναγνωριστικού κώδικα, ώστε τα ποδήλατα αυτόματα να κλειδώνονται
και να ξεκλειδώνονται.
37
Το superblock είναι αστική περιοχή που αποτελείται από πολλαπλά οικοδομικά τετράγωνα, με
περιορισμένη πρόσβαση στους δρόμους που εμπεριέχονται σε αυτό.
36

Στη Ρώμη, οι ζώνες ΖΤL αντιστοιχούν σε περιοχές όπου η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων
απαγορεύεται αυστηρά.
39
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συντονισμού Υλοποίησης Τηλεματικής για Οδικές Μεταφορές
αποτελεί οργανισμό της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την έρευνα και θέτει τα πρότυπα κλάδου για
τα ευφυή συστήματα μεταφορών.
38

Πρόταση Ψηφίσματος από την
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
(AFET)
Διαπληκτισμός για το Αέριο: Η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων φυσικού
αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο οδήγησε σε πολλαπλές συγκρούσεις, με την
Τουρκία να κατηγορείται για συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εξαιτίας
των γεωτρήσεων. Πώς μπορεί η Ε.Ε. να στηρίξει την Ελλάδα και την Κύπρο στην
υλοποίηση της περιφερειακής ενεργειακής τους πολιτικής, ενθαρρύνοντας
παράλληλα τη συνεργασία με τρίτες χώρες με στόχο την ενεργειακή
διασυνδεσιμότητα·
Κατατίθεται από: Danai-Christina Avdela (GR), Matej Bojić (RS), Irida Kamperoglou
(GR), Satwik Kansal (UK), Ilias Kasiotakis (GR), Nefeli Revela (GR), Eda Üner (TR),
Liam Downes (Chairperson, IE), Ana Reis (Chairperson, RS)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων,
A. Τονίζοντας πως η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του Δικαίου της
Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών (UNCLOS) και επομένως, θεωρεί νόμιμες τις
δραστηριότητες εξόρυξής της στη Μεσόγειο Θάλασσα,
B. Γνωρίζοντας ότι ο έλεγχος των κοιτασμάτων φυσικού αερίου40 θα μπορούσε
να τονώσει τις οικονομίες των χωρών και να της καταστήσει ηγέτιδες στην
αγορά ενέργειας,

40
41

Τα κοιτάσματα Aphrodite, Tamar, Leviathan και Zohr

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη είναι θαλάσσια ζώνη όπως ορίζεται από τη Σύμβαση του
Δικαίου της Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών του 1982 βάσει της όποιας ένα Κράτος έχει
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D. Τεθλιμμένο από τις πρόσφατα αυξημένες εντάσεις μεταξύ της Ελλάδας, της
Κύπρου και της Τουρκίας, μερικώς προκληθείσες από την είσοδο πολλαπλών
Σκαφών του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στις αλληλεπικαλλούμενες
Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (AOZ)41, τις οποίες διεκδικούν η Ελλάδα και
η Τουρκία,
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C. Βαθιά ανήσυχο από τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εξορύξεων στη
Μεσόγειο Θάλασσα, ειδικά κοντά σε Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές
(ΠΘΠ),

E. Παρατηρώντας με θλίψη τους πιθανούς κινδύνους των εξορύξεων, όπως οι
πετρελαιοκηλίδες ή η διαρροή αερίου,
F. Αναγνωρίζοντας πως, το 2018, το φυσικό αέριο αποτελούσε το 21% του
ενεργειακού μίγματος της Ε.Ε., το 40% του οποίου εισάγεται από τη Ρωσία,
G. Παρατηρώντας ότι η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν Μνημόνιο το Νοέμβριο
του 2019 σχετικά με την έρευνα για το αέριο,
H. ding gas’ exploration in November 2019,
I. Παρατηρώντας επίσης ότι στις αρχές του 2020, έξι χώρες της Ανατολικής
Μεσογείου ίδρυσαν το East Mediterranean Gas Forum (EastMed Gas Forum)42,
J. Θορυβημένο από την υψηλή εξάρτηση των χωρών που εμπλέκονται στη
σύγκριση σε ξένους ενεργειακούς πόρους,
K. Γνωρίζοντας την μικρή συνεισφορά που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές στο
ενεργειακό μίγμα της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας43,
L. Παρατηρώντας με θλίψη ότι οι αυξανόμενες εντάσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο έχουν οδηγήσει στη δημιουργία δύο συμμαχιών με
αλληλεπικαλλούμενα σχεδια φυσικού αερίου,
M. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αγορά Ρωσικών αντιαεροπορικών
συστημάτων από την Τουρκία και τον πιθανό κίνδυνο αν αυτά αναπτυχθούν
στην ακτή,
N. Αναγνωρίζοντας τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επιβάλλουν
κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, η οποία βιώνει κρίση χρέους και
συναλλάγματος·
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2. Απαιτεί από τις χώρες σε σύγκρουση να αποφύγουν την είσοδο σε
αμφισβητούμενο
σώμα
νερού
που
βρίσκεται
εντός
των
αλληλεπικαλλούμενων ΑΟΖ, μέχρις ότου υπάρξει συμφωνία διευθέτησης των
μεταξύ τους συνόρων.
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1. Προτείνει όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διασφάλισει και
προστατέψει το θαλάσσιο περιβάλλοντος, επιβλέποντας πάσα
δραστηριότητα εξόρυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

ειδικά δικαιώματα σχετικά με την εκμετάλλευση και χρήση των υδάτινων πόρων που
βρίσκονται εντός της ΑΟΖ του.
42

Ισραήλ, Ελλάδα, Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Ιορδανία και Ιταλία

43

Ελλάδα (71,7%), Κύπρος (96,2%), Τουρκία (77,1%)

3. Ενθαρρύνει τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την ΚΕΠΠΑ44 να
διευκολύνει τη πολυμερείς συζητήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας.
4. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενεργειακής
Έρευνας (EERA)45 να αυξήσει την εσωτερική ενεργειακή ένταξη και την
διαποικίληση των ενεργειακών πόρων μέσω της:
a) δημιουργίας ενός προγράμματος έρευνας για τη γεωθερμία,
b) παροχής ανταγωνιστικής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις ηλιακής
και αιολικής ενέργειας.
5. Προσκαλεί τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG-ENER)46 να αυξήσει την
ενεργειακή διασυνδεσιμότητα και την διεθνή συνεργασία μέσω της ίδρυσης
ενός ενεργειακού φόρουμ για όλη της Ε.Ε. με την πρόσκληση και χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου, το όποιο φόρουμ θα:
a) διασφάλει πως ολα τα συμφέροντα εκπροσωπούνται και γίνεται
υιοθέτηση περισσότερο πράσινων πολιτικών,
b) Ενθαρρύνει τα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας μέσω της
κατασκευής νέων αγωγών εντός της Ε.Ε., σε στενή συνεργασία με
τρίτες χώρες
6. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την EERA να χρηματοδοτήσουν
νεοπαγείς επιχειρήσεις, που θα συνεισφέρουν στη χρήση και προώθηση της
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω της διεξαγωγής έρευνας πάνω στην
αποδοτικότητα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·
7. Προτείνει όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίξει περαιτέρω το CESEC μέσω
εργαλείων όπως:
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b) Την ενθάρρυνση της συμμετοχής τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία, σε
τρέχοντα και μελλοντικά έργα.
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a) Το συντονισμό και τη χρηματοδότηση των ήδη προταθέντων έργων που
αναμένουν έγκριση

44

O Ύπατος Εκπρόσωπος εκτελεί την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας, προεδρεύει στο
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και είναι ένας εκ των αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Είναι υπεύθυνος για τη συνοχή της Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης.
45

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενεργειακής Έρευνας είναι μια κοινότητα ενεργειακής έρευνας
στην Ευρώπη. Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με συμμετοχή πάνω από 250
πανεπιστημίων και κέντρα δημόσιας έρευνας σε 30 χώρες.
46

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας είναι μία από τις 33 υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή της Ενεργειακής Πολιτικής της Ε.Ε., δηλαδή
ασφαλής, βιώσιμη και ανταγωνιστική ενέργεια για την Ευρώπη.

8. Καλεί το CESEC όπως:
a) συνεργαστεί μαζί με τη ΓΔ Ενέργειας σχετικά με την ίση κατανομή των
ενεργειακών πόρων μεταξύ των χωρών και την υιοθέτηση πιο πράσινων
πολιτικών,
b) Επιτύχει τη διαποίκιλση των έργων με τη δημιουργία περισσότερων
αγωγών, ενεργειακών καλωδίων και σταθμών συμπίεσης.
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9. Ελπίζει για ενισχυμένη διαφάνεια σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε
αμφισβητούμενα ύδατα, μέσω επαυξημένης επικοινωνίας και διαλόγου.

